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RESUMO 

 

O presente trabalho objetiva enfocar as repercussões jurídico-tributárias da contratação de 

equipamentos e serviços pela indústria de petróleo e gás natural no Brasil, por meio de operação 

internacional que envolve a importação, via afretamento ou aluguel, de navios, navios-sonda e 

plataformas de petróleo e gás natural, e a execução simultânea de serviços contratados no País 

com uso destes equipamentos, considerando a aplicação das normas antielisivas previstas na 

legislação brasileira.  As conclusões deste estudo compreenderão análise acerca da existência 

ou não de ilegalidade na operação, considerando a posição da Receita Federal do Brasil (RFB) 

de que o modelo seria em si artificial, simulado, ou dissimulado mediante abuso de forma, com 

único propósito de obter menor carga tributária em prejuízo da Fazenda Pública.  A operação 

será analisada à luz dos regimes tributários aplicáveis (notadamente o REPETRO1) e dos 

conceitos de elisão e evasão fiscal trazidos pelas doutrinas brasileira e internacional, levando 

em consideração as principais autuações fiscais lavradas pela RFB sobre o tema, a posição dos 

Tribunais Pátrios e do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda 

(CARF) acerca da norma geral antielisiva brasileira (GAAR), bem como os padrões 

estabelecidos pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE e 

pelos países membros do G-20 no âmbito do projeto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), 

lançado em julho de 2013.  Serão examinadas, ainda, as inovações da legislação brasileira para 

a operação, notadamente o art. 106, da Lei n° 13.043/2014, visto como espécie de norma 

específica antielisiva (SAAR), e suas consequências para a indústria, positivas ou negativas.  

Por fim, uma análise sobre a efetividade das normas existentes, seus efeitos e importância para 

a regulação e o desenvolvimento de um mercado tão relevante como o de petróleo e gás no 

Brasil, possíveis propostas alternativas, incluindo as tendências da legislação brasileira 

pertinentes ao tema.  

 

 

Palavras-chave: Afretamento de Navios e Plataformas na Indústria de Petróleo e Gás Natural.  

Execução Simultânea de Contratos.  Artigo 116, § único, do Código Tributário Nacional.  

Norma Geral Antielisiva (GAAR).  Artigo 106, da Lei n° 13.043/2014 (SAAR).  

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Regime aduaneiro especial de exportação e de importação de bens destinados às atividades de pesquisa e de lavra 

das jazidas de petróleo e gás natural, instituído pelo Decreto nº 3.161/99, atualmente disciplinado no Regulamento 

Aduaneiro, aprovado pelo Decreto nº 6.759/2009, e regulamentado pelas Instruções Normativas RFB nºs 

1.415/2013, 1.600/2015, 1.781/2017, 1.796/2018 e 1.880/2019. 



 

NORONHA, Gustavo Damázio.  Taxation of Contracting Vessels and Platforms in the 

O&G Industry – Simultaneous Execution of International Charter and Services. 

Dissertation (Master in Tax Law) – FGV, São Paulo, 2020. 

 
ABSTRACT 

 

This Dissertation focuses on the legal repercussions of contracting for equipment and services 

by the oil and gas industry in Brazil.  Specifically, it deals with international transaction 

involving the importation via charter party or rental contracts for oil and natural gas vessels, 

drill ships and rigs, and the simultaneous performance of services contracted in Brazil with the 

use of such equipment, in view of application of the anti-avoidance rules set out in our nation’s 

tax legislation.  The conclusions of this study will further encompass analysis regarding whether 

such operations are illegal or not, considering that on certain occasions the tax authorities of 

Brazil’s Federal Revenue Bureau (RFB) have interpreted such a model as inherently artificial, 

involving simulation or dissimulation through abuse of form, for the sole purpose of companies’ 

incurring lower tax burdens, hence prejudicing the nation’s Public Treasury.  The operations 

will be analyzed in light of the applicable tax regimes (especially the REPETRO2) and the 

concepts of tax avoidance and evasion under Brazilian and international legal doctrine.  

Consideration will be given to the main tax assessments drawn up by the tax authorities in this 

regard, the positions taken by the nation’s courts and the Federal Treasury’s Administrative 

Council for Tax Appeals (CARF) with respect to the Brazilian General Anti-Avoidance Rule 

(GAAR), as well as the standards set down by the Organization for Economic Cooperation & 

Development (OECD) and by the member nations of the G-20 under the Base Erosion and 

Profit Shifting (BEPS) project, begun in July of 2013. The dissertation will further examine the 

recent innovations introduced by Brazilian legislation for such operations, notably Article 106 

of Law No. 13.043/2014, seen as a kind of Specific Anti-Avoidance Rule (SAAR), and the 

consequences thereof for the O&G Industry, both positive and negative.  Finally, an analysis 

will be conducted as to the effectiveness of the existing rules, their effect and importance for 

regulation and development of such a major market as the oil and gas industry in Brazil, 

possible alternative proposals and the trends of Brazilian legislation applicable to the issue. 

 
Keywords: Chartering of Vessels and Platforms in the Oil and Gas Industry.  Simultaneous 

Execution of Contracts.  Article 116, sole paragraph, of the Brazilian Tax Code.  General Anti-

avoidance Rule (GAAR).  Article 106, Law nº 13.043/2014 (SAAR).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Special customs regime for exportation and importation of assets intended for the activities of exploration and 

production of petroleum and natural gas (O&G E&P), instituted by Decree No. 3.161/99 and currently governed 

by the Brazilian Customs Code, as approved by Decree No. 6.759/2009, and regulated by Federal Revenue Bureau 

Normative Instruction Ns. IN/RFB 1.415/2013, 1.600/2015, 1.781/2017, 1.796/2018, 1.880/2019. 
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INTRODUÇÃO  
 

  

A indústria de petróleo e gás natural continua sendo estratégica para os países em geral, 

em função da prevalência de seus derivados na matriz energética mundial, mesmo considerando 

todos os esforços nos últimos anos para o desenvolvimento de fontes alternativas de energia, 

renováveis, com notável destaque para as energias eólica e solar, bem como para os 

biocombustíveis.   

 

No Brasil, a grande concentração de hidrocarbonetos em campos chamados offshore, ou 

em mar aberto, nas camadas do pós e do pré-sal, geralmente em águas profundas ou ultra-

profundas, exige que a exploração e produção desses recursos envolva maciço emprego de 

navios, navios-sonda e plataformas de petróleo e gás natural. 

 

Como será adiante detalhado, a contratação desses equipamentos pela indústria 

petrolífera no Brasil seguiu lógica ditada pela PETROBRAS, que detinha o monopólio das 

atividades de exploração e produção de hidrocarbonetos no Brasil até meados dos anos 90, e 

sofreu modificações ao longo dos anos, adaptando-se seja aos novos avanços tecnológicos, às 

responsabilidades legais que foram sendo impostas às atividades e, principalmente, à regulação 

que passou a ser feita pelas agências reguladoras, em especial a ANP e a ANTAQ, além da 

necessidade de atendimento às normas estabelecidas pela Marinha do Brasil no âmbito de suas 

atribuições. 

 

Mundialmente, o afretamento ou o aluguel desses navios e plataformas, indispensáveis 

à exploração e produção de petróleo e gás natural em operações offshore, bem como os serviços 

atrelados a essas operações, são contratados em ambiente jurídico e negocial que em regra (i) 

permite a migração desses ativos para onde estejam sendo demandados; e (ii) prevê incentivos 

geralmente concedidos pelos países que recebem os investimentos, tendo em vista o altíssimo 

risco das atividades de exploração e produção de hidrocarbonetos, sobretudo em águas 

profundas, e os elevados custos das operações, muitas vezes irrecuperáveis ou afundados (os 

chamados sunk costs). 

 

No Brasil, um dos principais incentivos ao setor de petróleo e gás consiste na aplicação 

de alíquota zero de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) para as remessas de recursos ao 

exterior como contraprestação ao aluguel ou afretamento internacional de embarcações 
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(compreendidas neste conceito as plataformas de petróleo, em que pese a controvérsia existente 

sobre o tema, como analisaremos mais adiante), nos termos do art. 1o, inciso I, da Lei no 

9.481/97.    

 

Adicionalmente, esses bens admitidos temporariamente no Brasil para uso nas 

atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural contam com regime aduaneiro 

próprio de admissão temporária que desonera os tributos incidentes na importação, denominado 

REPETRO (art. 79, da Lei no 9.430/96, e arts. 376, I, “a”, 458 a 462, do Regulamento 

Aduaneiro, aprovado pelo Decreto no 6.759/09)3. 

 

Tais previsões legais, somadas a questões de ordem regulatória e à dificuldade de 

obtenção dos mesmos resultados por meio de desonerações locais, como será adiante visto, 

fizeram as empresas brasileiras4 se dedicarem a tais atividades adotando estrutura semelhante 

à aplicada pelos players internacionais, mediante constituição de controlada no exterior, que 

passa a deter a propriedade dos bens utilizados no Brasil, os quais frequentemente são 

importados por meio de contratos de afretamento (ou locação), muitas vezes com prestação de 

serviços simultânea.  

 

Assim, como regra geral, o mercado se consolidou a partir da utilização, via afretamento 

ou aluguel, de ativos (navios e plataformas de petróleo e gás natural) detidos por empresas no 

exterior, de grupos multinacionais estrangeiros ou nacionais, com prestação de serviços 

simultânea de empresa brasileira.  Todavia, a Receita Federal do Brasil chegou a autuar muitas 

destas operações, entendendo-as artificiais.  Considerando que as operações sob foco têm como 

premissa a adoção do REPETRO na importação dos bens e tendo em vista as limitações 

regulatórias existentes (nos âmbitos de atuação da ANTAQ, da ANP, e da Marinha do Brasil), 

a estrutura utilizada pelo setor observou tanto as regulações quanto as normas editadas pela 

Receita Federal do Brasil, notadamente as previsões contidas no Regulamento Aduaneiro, e 

pode ser sumarizada conforme a figura abaixo: 

 

 
3 A construção desses bens no Brasil para exportação também goza de outros incentivos conjugados, como é o 

caso do regime de DRAWBACK, igualmente previsto no Regulamento Aduaneiro (arts. 383 a 403). 

4 Esse cenário, em relação às empresas brasileiras, vem se modificando em função de dois fatos que serão mais 

detidamente analisados no item 6, do presente estudo: o advento do REPETRO SPED, previsto no art. 5º, da Lei 

nº 13.586/2017 (conversão da Medida Provisória nº 795/2017) e regulamentado pelo Decreto nº 9.128/2017 e pelas 

Instruções Normativas nº 1.796 e 1.781/2018, bem como o decurso do prazo previsto no § 3°, do art. 77, da Lei nº 

12.973/2014, para a tributação de lucros de subsidiárias de empresas brasileiras no exterior, nessas operações. 
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(Fig.1) 

 

 

 

 

Na operação, tem-se uma empresa estrangeira, proprietária do navio ou plataforma de 

petróleo e gás natural, que afreta ou aluga o bem diretamente para um cliente brasileiro (em 

regra, uma empresa petrolífera), sendo que os serviços de operação do navio ou plataforma são 

prestados por empresa brasileira, em geral pertencente ao mesmo grupo econômico da empresa 

estrangeira proprietária do bem. 

 

Com isso, o bem é importado ao amparo do REPETRO, com suspensão total dos tributos 

incidentes na importação e alíquota zero de IRRF nas remessas de recursos ao exterior como 

contrapartida do aluguel ou afretamento, ao passo que os serviços faturados contra a empresa 

brasileira se submetem à incidência dos tributos locais (em regra, PIS, COFINS, ISS, além da 

retenção da contribuição previdenciária, quando aplicável, e dos próprios tributos que gravam 

os lucros corporativos, IRPJ e CSL). 

 

O presente estudo objetivará reexaminar essa dinâmica a partir da análise das operações 

praticadas pelas empresas brasileiras que atuam no mercado de óleo e gás, à luz das disposições 

gerais aplicáveis ao caso e da evolução da doutrina e jurisprudência, das normas que vêm sendo 

incorporadas à legislação brasileira para tratar do tema (notadamente as previsões contidas no 
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art. 106, da Lei n° 13.043/14), e levando em conta a participação brasileira no projeto BEPS, 

da OCDE e do G-205.      

 

Será parte importante do estudo a visão dos tribunais administrativos e judiciais 

brasileiros sobre a substância econômica das operações praticadas pelos contribuintes na 

ausência de regulamentação federal ao art. 116, parágrafo único, do Código Tributário 

Nacional, bem como em que medida o artigo sétimo, da extinta Medida Provisória no 685/2015, 

antecipa novos conceitos de uma possível futura norma geral antielisiva.      

 

No particular, relativamente à contratação de equipamentos pela indústria de petróleo e 

gás, será examinada a adequação da aplicação da GAAR brasileira tal qual interpretada pelos 

tribunais pátrios – sobretudo pelo CARF – e a efetividade do que poderia ser considerada norma 

antielisiva própria (SAAR) especificamente desenhada em 2014 para tais operações.    

 

A partir de um padrão que pode verificado nas autuações fiscais lavradas pela RFB sobre 

o tema, o presente estudo buscará analisar se eventuais inconsistências identificadas nesses 

casos pelas autoridades fiscais seriam suficientes para a desconsideração das operações como 

um todo, tendo-as como artificiais, ou se mereceriam solução outra, com constituição e 

exigência do crédito tributário correspondente, acrescido das penalidades cabíveis.            

 

Por fim, em se tratando de operação internacional envolvendo controlada no exterior, o 

presente estudo não poderia deixar de abordar a legislação comparada, relativamente à 

aplicação das GAARs pelos demais países, bem como não poderia deixar de traçar um paralelo 

com algumas orientações contidas no âmbito do projeto BEPS6, da OCDE e dos países que 

compõem o G-20.   

 

O projeto está dividido em “planos de ação” e, em que pese não haver um plano criado 

especificamente com o objetivo de enfocar as operações sob análise, há preocupação com 

operações internacionais envolvendo possível divisão de contratos (splitting-up of contract), 

 
5 A Lei no 12.995 (art. 12, VIII), de 18.07.2014, prevê dotação orçamentária específica para a participação do 

Brasil no Projeto BEPS. 
6 A OCDE e os países que compõem o G-20 consideraram a erosão da base tributária e a alocação de resultados 

no centro das discussões sobre o planejamento tributário internacional, criando para tanto projeto próprio, 

denominado BEPS, o qual, entre outros focos, pretende uma revisão nos padrões de utilização de controladas no 

exterior, especialmente quando situadas em países ou localidades com baixa tributação da renda ou beneficiárias 

de regimes fiscais privilegiados, exigindo substância econômica para suas operações. 
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principal questionamento das autoridades fiscais nas operações ora em estudo, em ao menos 

quatro dos planos de ação do BEPS, com destaque para o action plan 6 (uso abusivo de 

tratados)7. 

 

Está, ainda, entre as prioridades do projeto, discussão acerca de estruturas utilizadas 

pelas empresas e que possam ser consideradas artificiais, ou, adotando expressão utilizada pelo 

Tribunal de Justiça da Corte Europeia no célebre caso “Cadbury Schweppes”, os grupos 

multinacionais não podem se valer de um wholly artificial arrangement para o curso de suas 

atividades8. 

 

Não se pode deixar de ter em conta que as operações internacionais dos grandes grupos 

multinacionais estão sob os holofotes, o que inclui também as atividades das majors (principais 

empresas petrolíferas mundiais) e de toda a cadeia de suprimentos da indústria de petróleo e 

gás natural, em geral de alta tecnologia aplicada.   

 

Tendo em vista o cenário exposto, o trabalho procurará responder aos seguintes 

questionamentos:  

 

• a estrutura atualmente adotada no Brasil pela indústria de petróleo e gás natural, para 

importação e operação de navios, navios-sonda e plataformas de petróleo e gás natural, 

pode ser considerada artificial pelas autoridades fiscais?  

 

• em caso de abuso de forma ou de direito, como podem ser identificados? Em que medida 

a ausência de regulamentação da norma geral antielisiva brasileira (GAAR) impede a 

atuação do fisco e como tais casos devem ser tratados? O art. 106, da Lei n° 13.043/14, 

pode ser considerado norma antielisiva específica (SAAR) para a operação?  Quais os 

seus efeitos?  As autoridades fiscais podem (ou devem) reclamar crédito tributário 

pertinente a certas inconsistências nas operações sem considerá-las artificiais por 

completo?  Que influência pode advir do direito comparado e do projeto BEPS, da 

OCDE/G-20?  Quais são as tendências da tributação de tais operações no futuro?  

 

 

 
7 O tema também é tratado nos action plans 5 (regimes fiscais preferenciais, transparência e substância), 7 

(atribuição de lucros a estabelecimentos permanentes), e 12 (declaração de planejamentos tributários agressivos). 

8 XAVIER, Alberto.  Direito Tributário Internacional do Brasil.  Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 275. 
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     Trazer respostas aos questionamentos acima é o objetivo precípuo do presente estudo, 

que será perseguido, em que pese a dificuldade derivada da amplitude dos temas a serem 

abordados, visto que alguns deles mereceriam dissertação específica.  Os limites dos 

planejamentos fiscais nas muitas vertentes que poderiam implicar possível evasão fiscal ou 

busca de elisão mediante operações artificiais com evidência de abuso de forma ou de direito, 

por exemplo, estão longe de uma conclusão única na doutrina e na jurisprudência, nacionais ou 

internacionais.  

 

Adicionalmente, a mesma operação, vista sob contextos econômicos distintos, pode ser 

interpretada de modo diferente em cada um dos cenários, ora figurando como legítima, negocial 

e em plena consonância com a legislação, ora evidenciando elemento de fraude ou 

artificialidade capaz de macular a sua legitimidade.  Muitas vezes são sutis os elementos que 

poderiam caracterizar uma e outra situação, razão pela qual dificilmente um estudo como esse 

será capaz de abranger todas as particularidades possíveis ou de trazer uma conclusão única 

aplicável a todas as operações de mesma natureza. 

 

Nesse sentido, o presente trabalho não tem, também, a mínima pretensão de se converter 

em legal opinion quanto aos casos que menciona (autuações fiscais analisadas), posto que cada 

um tem as suas particularidades, que não são todas de pleno conhecimento do autor.  

    

Justamente por essa razão, as respostas que se seguirão ao final do presente estudo trarão 

nortes, vertentes de interpretação, levando em consideração as práticas mais usuais do mercado 

e os questionamentos mais frequentes ao modelo por parte das autoridades fiscais, e não 

soluções universais, embora com visão crítica a respeito dos rumos tomados pela legislação 

brasileira no que concerne à contratação dos principais bens utilizados no segmento de petróleo 

e gás no Brasil, cujas reservas e acumulações mais relevantes encontram-se em águas profundas 

e requerem emprego ostensivo de navios e plataformas de petróleo e gás natural, sendo 

fundamental, para a atividade, um ambiente mínimo de segurança jurídica.    

 

Nas linhas a seguir, examinaremos a dinâmica da indústria de petróleo e gás no Brasil e 

no mundo, especificamente no que concerne ao emprego de navios, navios-sonda e plataformas 

em operações “offshore” de exploração e produção de hidrocarbonetos, tais como as 

preponderantemente verificadas no País, em blocos situados no pós e no pré-sal de nossa 

plataforma continental.  
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1. DINÂMICA DA INDÚSTRIA DE OIL & GAS NO BRASIL E NO 

MUNDO  

 

A indústria de petróleo e gás natural notabiliza-se pelo elevado investimento e risco, 

bem como pelo emprego de altíssima tecnologia, sobretudo quando as acumulações de 

hidrocarbonetos se encontram em águas profundas ou ultraprofundas, no pós e no pré-sal, caso 

das principais reservas provadas do Brasil.   

 

Segundo o Anuário Estatístico Brasileiro do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

de 2018, elaborado pela ANP9, o Brasil encerrou o ano de 2018 como o décimo-quinto maior 

detentor de reservas provadas do mundo, com volume de 13.4 bilhões de barris.  Em termos de 

produção, nosso País se situou na 10º posição no ranking mundial, com 2,7 milhões de barris/dia 

(ou 2,8% do total mundial).   

 

Com a revolução promovida pelos norte-americanos a partir do aumento significativo 

da produção de óleo de xisto (shale oil)10, houve ainda mais oscilação de preço na commodity 

nos últimos anos.  Ademais, disputa envolvendo Rússia e OPEP fizeram a cotação do petróleo 

despencar em 202011, o que foi dramaticamente agravado com os efeitos da COVID-19, 

declarada como pandemia mundial em março de 2020. 

 

De notar que, antes da pandemia, apesar de todos os esforços para o desenvolvimento 

de fontes alternativas ou renováveis de energia, cada vez mais necessárias, inclusive por razões 

de ordem ambiental, o consumo mundial de petróleo vinha aumentando (em 2018, aumento de 

1,5% em âmbito global, e de 6,8% nas Américas Central e do Sul, conforme a ANP no mesmo 

Anuário acima mencionado), assim como o de gás natural, razão pela qual o setor é considerado 

estratégico para a economia mundial e para a própria soberania dos países12.  

 

No Brasil, onde a indústria do petróleo deu os seus primeiros passos em outubro de 

1858, quando os Decretos Imperiais n°s 2.266 e 2.267 concederam direitos para extração de 

 

9 http://www.anp.gov.br/arquivos/central-conteudos/anuario-estatistico/2019/anuario-2019-texto-secao-1.pdf, 

último acesso em 29.08.2019. 
10 https://www.iaee.org/en/publications/newsletterdl.aspx?id=202, último acesso em 06.08.2020. 
11 https://portal.fgv.br/artigos/covid-19-x-opep-x-russia, último acesso em 07.08.2020. 

12 O ano de 2020 certamente será exceção em função da pandemia mundial da COVID-19, assim declarada pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) em 11.03.2020, e que limitou sobremaneira o consumo de combustíveis. 

http://www.anp.gov.br/arquivos/central-conteudos/anuario-estatistico/2019/anuario-2019-texto-secao-1.pdf
https://www.iaee.org/en/publications/newsletterdl.aspx?id=202
https://portal.fgv.br/artigos/covid-19-x-opep-x-russia
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“minerais empregáveis em iluminação”13, o produto é o terceiro mais significativo na pauta de 

exportações (superado apenas por soja e minérios de ferro), com valor equivalente a pouco mais 

de 7% do total das exportações brasileiras14. 

 

O mercado de petróleo e gás natural assume então enorme protagonismo na economia 

brasileira, pois leva consigo, além de uma fatia representativa das nossas exportações, toda uma 

cadeia de suprimentos, que vai desde o aluguel e o afretamento de embarcações de apoio 

marítimo, navios-sonda e plataformas, passando pela fabricação e venda de diversos 

equipamentos necessários à exploração, perfuração, extração e distribuição de hidrocarbonetos 

(como tubos, risers, brocas de perfuração etc), até uma grande gama de serviços especializados 

no setor, como os de geologia, sísmica, cimentação, estimulação de poços, entre outros.   

 

Entre os muitos equipamentos usados pela indústria, destacam-se, pelos elevados 

valores de construção e custos de operação, as plataformas de petróleo e gás, os FPSOs 

(Floating Production Storage and Offloanding), os navios-sonda, e as embarcações de apoio 

marítimo15, sendo as mais utilizadas pela indústria as do tipo AHTS (Anchor Handling and Tug 

Supply), PSV (Platform Supply Vessel), FSV (Fast Supply Vessel), OSRV (Oil Spill Response 

Vessel), RSV (Remetely Support Vessel), DSV (Diving Support Vessel), WSV (Well 

Stimulation Vessel), PLSV (Pipe Laying Support Vessel) e os MPSV (Multi-Purpose Support 

Vessel)16.   

 

Considerando que a construção desses bens requer elevados investimentos e como a sua 

operação muitas vezes demanda o exercício de atividades especializadas e em ambiente 

regulado, diversas empresas petrolíferas não os mantêm em ativo, contratando seu aluguel, 

afretamento e operação no mercado, o que fomentou a existência de importante cadeia de 

fornecedores em âmbito mundial, a qual, no Brasil, responde pela geração de inúmeros 

empregos diretos e indiretos. 

 

Haja vista o monopólio vigente no Brasil até a década de 1990 (superado apenas com o 

advento da Lei n° 9.478/1997), toda a cadeia de suprimento de equipamentos e serviços para a 

 

13 FERREIRA, Lier Pires.  Direito internacional, petróleo e desenvolvimento.  São Paulo: Saraiva, 2011, p. 

223. 

14http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/estatisticas-de-comercio-exterior/balanca-comercial-

brasileira-acumulado-do-ano, último acesso em 29.08.2019. 

15 A navegação de apoio marítimo está definida no art. 2º, VIII, da Lei nº 9.432/1997. 

16  http://www.abeam.org.br/embarcacoes.php, último acesso em 15.06.2020.  

http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/estatisticas-de-comercio-exterior/balanca-comercial-brasileira-acumulado-do-ano
http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/estatisticas-de-comercio-exterior/balanca-comercial-brasileira-acumulado-do-ano
http://www.abeam.org.br/embarcacoes.php
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indústria no País teve a sua formatação operacional e contratual ditada a partir dos editais de 

licitação elaborados pela PETROBRAS, até então única empresa que poderia se dedicar às 

atividades de pesquisa e lavra de petróleo e gás natural no território brasileiro17. 

 

Mesmo após a quebra do monopólio, considerando que a PETROBRAS seguiu sendo o 

principal player do setor (e operador único no pré-sal por determinação legal até bem pouco 

tempo atrás18), sua dinâmica de contratação seguiu ditando modelo e servindo de referência 

para todo o mercado nacional, o que se aplica também à contratação de afretamento e locação 

de navios e plataformas, além de serviços em geral.   

 

Não obstante, muitos dos principais fornecedores de serviços e equipamentos à indústria 

de petróleo e gás natural no Brasil são atores internacionais importantes nesse mercado, pelo 

que a modelagem contratual adotada no País é também influenciada pelas práticas mundiais e 

regulações aplicáveis, sobretudo quando envolvem tecnologia de ponta, que vem sendo 

desenvolvida para a atividade offshore (realizada em mar aberto) desde a década de 1930, 

quando, no Golfo do México, as primeiras sondas de perfuração foram instaladas sobre grandes 

barcas adaptadas19. 

 

Como bem pontuou Marilda Rosado Ribeiro, a dinâmica de negócios da indústria de 

petróleo é regida “por uma lógica peculiar, que combina atualização constante da interpretação 

de dados, razões econômicas, novas avaliações dos cenários de investimentos nos diferentes 

países, inclusive risco político, contempladas aí também as novas oportunidades atrativas 

surgidas em outros cenários.”20  É um mercado que historicamente migra em busca de 

oportunidades, negócios e lucros, bem como em fuga de riscos e prejuízos, visto que, em regra, 

vive de extremos: é altamente lucrativo sob condições favoráveis mas pode provocar prejuízos 

 
17 O art. 5°, da Lei n° 9.478/1997, flexibilizou o monopólio para que outras empresas constituídas sob as leis 

brasileiras, com sede e administração no País, também pudessem se dedicar a tais atividades, em regime de 

concessão ou autorização.  A Lei n° 12.351/2010 passou a prever, ainda, a contratação sob o regime de partilha de 

produção. 

18 Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, que estabelece a participação mínima da PETROBRAS no consórcio 

de exploração do pré-sal, e a obrigatoriedade de que ela seja responsável pela “condução e execução, direta ou 

indireta, de todas as atividades de exploração, avaliação, desenvolvimento, produção e desativação das instalações 

de exploração e produção”.  Com a conversão do Projeto de Lei do Senado n° 131/2015, de autoria do Senador 

José Serra, na Lei n° 13.365, de 22.12.2016, a PETROBRAS deixou de estar obrigada a ser a única operadora do 

pré-sal, tendo agora direito de preferência para atuar como operadora. 
19 AUSTIN, D.; CARRIKER, B.; MCGUIRE, T.; PRATT, J.; PRIEST, T.; PULSIPHER, A. G. History of the 

offshore oil and gas industry in southern Louisiana: Volume I: Papers on the evolving offshore industry. 

U.S. Dept. of the Interior, Minerals Management Service, Gulf of Mexico OCS Region. Prepared under MMS 

Contract 1435-01-02-CA-85169 by Louisiana State University.  New Orleans, LA, September 2008.     

20 RIBEIRO, M. R. S. “A Cessão de participação nos contratos de concessão”.  Revista Brasileira de Direito 

do Petróleo, Gás e Energia.  Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Faculdade de Direito. N. 1, 2006, p. 1.   
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gigantescos em condições adversas.  A dependência dos grandes produtores do Oriente Médio 

é igualmente um fator de risco, em face da conhecida instabilidade da região e da política de 

preços adotada pela OPEP.   

 

Por essa razão, os grandes fornecedores de equipamentos da indústria posicionam seus 

ativos de modo a assegurar-lhes dinamismo, permitindo relativa agilidade na mobilização e 

desmobilização de plataformas, sondas e navios de um para outro campo de exploração e 

produção, ou mesmo de um para outro país ou continente. 

 

Aspectos tributários, trabalhistas e regulatórios em muito influenciam essas decisões e 

não é incomum que navios e plataformas, por exemplo, sejam registrados em países que trazem 

estímulos ao setor com políticas específicas de bandeira21, regimes tributários próprios22, e 

flexibilidade nas regras trabalhistas que disciplinam a relação de emprego para com a tripulação 

embarcada23.   

 

Outros fatores por certo também influenciam sobremaneira a tomada de decisão pela 

concentração de ativos neste ou naquele país ou localidade, como ambiente de negócios 

favorável, estabilidade política, segurança jurídica, proximidade com áreas de exploração e 

produção, entre outros. 

 

Como o Brasil não vem sendo considerado destino preferencial desses ativos, mormente 

em função da elevada carga tributária, sobretudo aduaneira, e em que pese a necessidade de 

atendimento a normas de conteúdo local presentes na legislação brasileira24, em regra as 

empresas estrangeiras que operam no País vinham fazendo importações temporárias desses 

equipamentos, assim como as próprias empresas brasileiras do setor, até aqui, optaram por 

concentrar a propriedade de seus ativos em subsidiárias localizadas em outros países ou 

localidades.  

 
21 Segundo a Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar – CNUDM (art. 93), como regra exige-se um 

elo genuíno entre o país e o navio que justifique o registro. Alguns países, em geral não signatários da CNUDM e 

muitos deles relacionados como paraísos fiscais pelo Brasil, adotam o que se convencionou chamar de “bandeira 

de conveniência”, oferecendo vantagens para o registro de embarcações estrangeiras, muitas vezes sem maiores 

vínculos de residência com o proprietário da embarcação.  

22 Frequentemente sem tributação da renda relacionada ao afretamento, aluguel ou frete em operações offshore, ou 

com tributação fixa periódica em patamares baixos se considerada a média mundial de tributação sobre a renda. 

23 O Brasil é signatário da Convenção sobre Trabalho Marítimo – CTM 2006, aprovada pelo Decreto Legislativo 

nº 65, de 2019, que consolidou 68 Convenções e recomendações adotadas pela Organização Internacional do 

Trabalho – OIT. 
24 Previsto no art. 10, III, “e”, da Lei n° 9.847/1997, o “conteúdo local mínimo” será definido pelo Comitê Nacional 

de Políticas Energéticas (CNPE) objetivando o desenvolvimento da indústria nacional. 
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2. IMPORTAÇÃO DE NAVIOS E PLATAFORMAS DE PETRÓLEO E 

GÁS NATURAL  

 

Com o crescimento acelerado que tivemos na indústria de petróleo e gás natural no 

Brasil desde a quebra do monopólio nos anos 90 até o ápice em meados de 2014, quando a 

cotação do barril tipo “brent” teve forte queda no cenário internacional, houve enorme demanda 

por plataformas, navios-sonda e navios de apoio marítimo no País.    

 

Alguns fatores contribuíram muito para que essa demanda fosse inicialmente suprida 

por fornecedores estrangeiros mediante aluguel ou afretamento, tais como (i) não termos 

plataformas, sondas e navios em quantidade suficiente para atender ao mercado no Brasil; (ii) 

o sucateamento dos estaleiros navais brasileiros após a grande crise dos anos 80, com situação 

falimentar ou pré-falimentar de quase todos os grandes estaleiros existentes quando da 

retomada da demanda; (iii) o elevado tempo de construção desses equipamentos mesmo com o 

soerguimento da indústria naval brasileira, após incentivos e regras de conteúdo local; e (iv) a 

alta carga tributária25 então incidente sobre a importação definitiva desses bens. 

 

Como bem destacado por Ricardo Lodi Ribeiro26, é indiscutível que o recebimento 

desses bens para uso na plataforma continental brasileira configura importação, em face do 

exercício da soberania nacional sobre a sua zona econômica exclusiva, nos termos dos arts. 56, 

60.2 e 77, da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, aprovada pelo Decreto 

Legislativo nº 5/1987 e ratificada pelo Decreto nº 1.530/1995. 

 

Sensível à necessidade crescente de importações temporárias para a indústria, e 

considerando a extinção da “admissão temporária especial” prevista para a execução de 

contratos firmados por empresas nacionais ou estrangeiras com a PETROBRAS27, então 

substituída, como assinala José Gutman, pela “admissão temporária de bens para utilização 

econômica com pagamento dos impostos (I.I. e IPI) proporcionalmente ao seu tempo de 

permanência”28, e considerando o alto custo da tributação proporcional da importação 

 
25 Com histórico de certo modo protecionista, a tributação aduaneira do Brasil é reconhecidamente elevada.  

Plataformas de petróleo e gás, navios-sonda e navios de apoio em geral sofrem, ordinariamente, incidência na 

importação de aproximadamente 45%, sendo 14% de II, 0% de IPI, 18% de ICMS, 2% de PIS-Importação e 11% 

de COFINS-Importação.   

26  RIBEIRO, Ricardo Lodi.  A Tributação do Petróleo.  Rio de Janeiro: Almedina, 2017, pp. 171 e 172. 

27 Decreto n° 91.030/1985 c/c Instrução Normativa SRF n° 136/1987. 

28 GUTMAN, José.  Tributação e outras Obrigações na Indústria do Petróleo.  Rio de Janeiro: Freitas Bastos.  

2007, p. 303. 
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temporária de plataformas, navios-sonda e embarcações de apoio marítimo, entre outros 

equipamentos, o Governo Federal editou o Decreto n° 3.161/1999, criando regime aduaneiro 

específico (REPETRO) que previa a suspensão total dos tributos incidentes na importação de 

certos equipamentos, listados em ato próprio da RFB29. 

 

O REPETRO, estabelecido com base em permissivo legal contido no parágrafo único 

do art. 79, da Lei n° 9.430/1996, deu novo impulso à indústria de petróleo e gás no Brasil e 

viabilizou diversos investimentos no País.   

 

O regime permitiu, além da admissão temporária de navios e plataformas para a 

indústria de óleo e gás com suspensão total dos tributos incidentes na importação, também a 

desoneração de materiais destinados à construção, no Brasil, destes mesmos bens, desde que 

exportados para posterior ingresso no País (igualmente em regime de admissão temporária) sob 

REPETRO30, o que fomentou a construção de navios e plataformas no mercado doméstico, 

embora não sem críticas da indústria local, que por diversas vezes manifestou preocupação com 

os reflexos dessa política fiscal31. 

 

Com isso, considerando a dinâmica do mercado internacional de navios de apoio 

offshore, sondas e plataformas de petróleo e gás, os grandes fornecedores da cadeia  

fundamentaram seus negócios com base em estrutura na qual, como regra, os ativos são detidos 

por empresa sediada no exterior e trazidos para utilização no Brasil mediante importação 

temporária, via REPETRO. 

 

O REPETRO implica suspensão total de todos os tributos federais incidentes na 

importação desses ativos (Imposto de Importação – I.I., Imposto sobre Produtos 

Industrializados – IPI, contribuições PIS/COFINS-Importação, além do Adicional ao Frete para 

 
29 A primeira regulamentação do REPETRO, trazida pela Instrução Normativa n°112/1999, já previa, em seu 

anexo único, entre os bens passíveis de importação no âmbito do regime, as plataformas, sondas e navios de apoio 

marítimo.  

30 No tocante aos fornecimentos nacionais anteriores à fase de exportação, a regulamentação do tema por parte de 

alguns Estados criou embaraço à aplicação do REPETRO ao ICMS, sobretudo em operações interestaduais, em 

função de certa imprecisão dos convênios ICMS n°s 58/1999 e 130/2007.   No Estado de São Paulo, somente com 

a publicação da Portaria CAT n° 90/2013 ficou assegurado o diferimento do imposto nas etapas antecedentes 

quanto ao fornecimento de insumos industriais na cadeia de fabricação de equipamentos da indústria.  

31 Entidades como a ABIMAQ (Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos) e a AEPET 

(Associação dos Engenheiros da Petrobras) por diversas vezes se posicionaram contra o regime.   Nas palavras de 

Sivio Sinedino, Vice-Diretor da AEPET, “O REPETRO desonera as importações, mas não o fabricante nacional.” 

(http://www.aepet.org.br/noticias/pagina/12235/Repetro-privilegia-importaes, último acesso em 26.05.2020). 

http://www.aepet.org.br/noticias/pagina/12235/Repetro-privilegia-importaes
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Renovação da Marinha Mercante – AFRMM)32, bem como desoneração do ICMS, que seria 

total ou parcial em tais admissões temporárias, nos termos previstos no Convênio ICMS n° 

130/2007, mas tornou-se integral (total) em face do julgamento, pelo Supremo Tribunal 

Federal, do Recurso Extraordinário n° 540.829-SP33, em regime de repercussão geral. 

 

O aludido regime aduaneiro evita relevante custo não recuperável aos projetos de 

exploração e produção no Brasil, como destacou Daniela Martins: “O Repetro também exerce 

influência benéfica na amenização dos sunk costs presentes nas atividades de exploração e 

produção de petróleo e gás natural, que constituem uma importante barreira à entrada de agentes 

nessas atividades”34. 

 

Nas remessas ao exterior como contrapartida ao afretamento/arrendamento ou aluguel 

de embarcações (compreendidos neste conceito os navios-sonda e as plataformas de petróleo35), 

está prevista alíquota zero de IRRF, com fundamento no art. 755, I, do Regulamento do Imposto 

de Renda – RIR/201836, exceto se realizadas tais remessas a países ou localidades com 

tributação favorecida, quando aplica-se a alíquota de 25% prevista no art. 7°, da Lei n° 

9.779/199937, assim como estão reduzidas a zero também as alíquotas das contribuições 

PIS/COFINS-Importação, nos termos do art. 8° § 14, da Lei n° 10.865/2004.  Não há tampouco 

ISS sobre tais operações, por não configurarem serviços provenientes do exterior, conforme 

previsão da Lei Complementar n° 116/2003 (art. 1°, § 1°). 

 

Com isso, há praticamente desoneração total das remessas a esse título, recaindo sobre 

elas apenas o IOF- câmbio, à alíquota de 0,38%, nos termos do art. 15-B, do Regulamento do 

IOF, aprovado pelo Decreto n° 6.306/2007.  

 

Caso contratado o mesmo aluguel ou afretamento em operação local (nacional), haveria 

incidência das contribuições PIS/COFINS, além dos resultados da empresa locadora/afretadora 

 
32 Art. 79, da Lei n° 9.430/1976, c/c arts. 377 e 462, do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto n° 

6.759/2009. 

33 Após tal julgamento, o Estado do Rio de Janeiro fez publicar a Resolução SEFAZ n° 1.000/2016, suspendendo 

a lavratura de Autos de Infração em quaisquer importações que não impliquem transferência definitiva da 

propriedade do bem, incluindo as realizadas sob o manto do REPETRO, bem como o cancelamento dos Autos de 

Infração anteriormente lavrados. 
34 MARTINS, Daniela Couto.  A Regulação da Indústria do Petróleo. Belo Horizonte: Ed. Fórum, 2006, p. 220. 

35 Até a edição da Lei n° 13.043/2014, a Receita Federal do Brasil não considerava plataformas e sondas como 

embarcações. 

36 Conforme art. 1°, da Lei n° 9.481/1997, e art. 20, da Lei n° 9.532/1997. 

37 Tributação que alcança inclusive os contratos anteriores à edição da norma, conforme decidiu o STJ nos autos 

do RESP 1.438.876/SP, julgado em 18.08.2015. 
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estarem sujeitos, no Brasil, à incidência do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas – IRPJ e 

da Contribuição Social sobre o Lucro – CSL.    A prestação de serviços atrelada ao uso de tais 

bens sofreria ainda a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS38, 

conforme a legislação de cada município.  

 

Antes do encerramento deste tópico, abre-se parênteses para breves considerações 

acerca da natureza jurídica das plataformas de petróleo e gás natural, entendidas como 

embarcações, inclusive para efeito do disposto no art. 691, I, do Regulamento do Imposto de 

Renda – RIR/99. 

 

As plataformas de petróleo e gás natural sempre foram consideradas embarcações pela 

legislação brasileira, notadamente pela regulação do Direito Marítimo, inclusive impondo-se a 

elas as mesmas inscrições e registros dos navios em geral.  

 

É o que já constava do art. 10, do antigo Regulamento do Tráfego Marítimo, aprovado 

pelo Decreto n° 87.648/1982, bem como se extrai também do art. 2o, V, da Lei no 9.537/199739, 

e da atual NORMAN (Norma da Autoridade Marítima) no 01/200040.  Com isso, estaria a salvo 

de qualquer dúvida a aplicação da alíquota zero de IRRF para as remessas em contraprestação 

ao afretamento de plataformas, posto que prevista tal alíquota para as embarcações em geral.  

 

Ocorre que a PETROBRAS sofreu autuações milionárias em que a Receita Federal do 

Brasil - RFB sustentou a inaplicabilidade da alíquota zero de IRRF às plataformas porque não 

estariam compreendidas no conceito de embarcações, posição inicialmente seguida pelo CARF 

nos dois processos que julgaram a matéria, embora pelo hoje extinto voto de qualidade41.  

 

Os processos ainda não transitaram em julgado no Judiciário, mas, em apertada síntese, 

em um deles houve decisão favorável ao contribuinte pela 3a Turma do Tribunal Regional 

 
38 O enquadramento dos serviços na lista anexa à Lei Complementar no 116/2003 varia, mas em geral estão 

abrangidos pelos itens 7.21 ou 20.01, dependendo do escopo. 
39 “Art. 2o.  Para os efeitos desta Lei, ficam estabelecidos os seguintes conceitos e definições: 

(...) 

V- Embarcação – qualquer construção, inclusive as plataformas flutuantes e, quando rebocadas, as fixas, sujeita a 

inscrição na autoridade marítima e suscetível de se locomover na água, por meios próprios ou não, transportando 

pessoas ou cargas.” 
40 A norma traz definição idêntica à da Lei e inequívoca previsão de registro das plataformas. 

41 Processos administrativos n°s 18471.000360/2003-81 (0007040-83.2008.4.02.5101 no Judiciário) e 

18471.001620/2003-36 (0002887-652012.4.02.5101 no Judiciário). 
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Federal da 2a Região, segundo a qual as plataformas estão compreendidas no conceito de 

embarcações, reconhecendo-se, assim, a alíquota zero de IRRF prevista em lei, e no outro até 

então prevaleceu a autuação fiscal mas não em face do conceito em si mas porque as remessas 

se destinavam a paraísos fiscais, quando se aplica a alíquota de 25% em razão de disposição 

legal expressa nesse sentido (art. 8o, da Lei no 9.779/1999). 

 

Ressalte-se que o CARF, em decisões de 2019, no bojo de autuações em face de grandes 

empresas do setor de petróleo e gás, decidiu pela aplicação de interpretação restritiva ao 

conceito de embarcações para as plataformas de petróleo e gás, não compreendendo-as como 

“embarcações” para efeito da alíquota zero de IRRF aplicada pelos contribuintes quando da 

contratação de seus afretamentos ou aluguéis.  As ementas abaixo confirmam tal entendimento:  

 
Acórdão nº 9303-008.91542 

 

Com isso, já seria possível dar provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, 

para reverter a decisão recorrida e restabelecer o lançamento. Contudo, para 

apreciação de todas as questões devolvidas a esta CSRF, passo a analisar a segunda 
matéria admitida no Recurso Especial, qual seja, o conceito de embarcação x 

plataformas e o afretamento.  

 

Pois bem, entendo que a embarcação apta a se enquadrar na situação de afretamento 

a que se refere o art. 1º da Lei n° 9.481/97 seja somente aquela destinada ao transporte, 

de cargas e pessoas, não alcançando a unidade de perfuração sob análise nos presentes 

autos.  

 

Nesse sentido, adoto como razões de decidir, os termos ao acórdão n° 9202-007.209, 

no processo nº 16682.721181/2011-81, da relatoria da i. Conselheira Maria Helena 

Cotta Cardozo, que analisou em minúcias a legislação aplicável à matéria e, em 

recurso, do mesmo contribuinte, relativo ao IRRF, chegou à conclusão de que a 

unidade de perfuração não se enquadraria na condição de embarcação afretada a que 

se refere o art. 1º da Lei n° 9.481/97. 

         

Acórdão nº 9303-008.34043  

 

De tudo que até aqui se registrou – conceitos técnicos, definições legais, interpretação 

jurisprudencial, penso ter ficado evidente que as unidades petrolíferas de que se trata 

não se confundem com embarcações. Embarcações são destinadas ao transporte de 

pessoas e/ou carga sobre ou sob a água. As plataformas são instalações ou estruturas 

marítimas para as atividades relacionadas com a pesquisa, exploração e explotação de 

recursos petrolíferos. Eventualmente, até se locomovem na água, mas jamais se 

destinarão ao transporte de pessoas ou coisas. 

 

 

A par do tema não se encontrar totalmente pacificado nos Tribunais Pátrios, para o 

propósito deste trabalho as plataformas serão consideradas embarcações.   

 

 
42 Processo nº 16682.720408/2014-13. Acórdão nº 9303-008.915. Julgado em 17.07.2019 (BP Energy). 
43 Processo nº 16682.721545/2013-94. Acórdão nº 9303-008.340. Julgado em 20.03.2019 (PETROBRAS).  
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Afinal, a Lei n° 13.043/2014, posterior aos fatos geradores considerados nos 

julgamentos acima mencionados, expressamente considerou como embarcações, para fins 

fiscais, as unidades com sistemas flutuantes de produção e/ou armazenamento e descarga 

(Floating Production Systems – FPS) e aquelas com sistema do tipo sonda para perfuração, 

completação e manutenção de poços, o que cobre praticamente a totalidade das plataformas 

utilizadas nos campos offshore do Brasil. 

 

Com isso, ao menos para fatos geradores posteriores, a discussão parece encerrada para 

tais ativos, em face do disposto no art. 109, do Código Tributário Nacional, visto que, não 

obstante eventuais definições advindas do direito privado, a lei tributária adotou efeitos 

próprios44.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
44 Posteriormente, a própria Receita Federal do Brasil reviu seu posicionamento anterior, visto que, por meio da 

Solução de Consulta COSIT n° 12/2015, considera aplicável a alíquota zero de IRRF para os afretamentos de 

“plataformas semissubmersíveis”. No tocante à importação de partes e peças, há diversas decisões judiciais 

equiparando as plataformas a embarcações (neste sentido, RESP n° 1.341.077/RJ, julgado em 09.04.2013).   
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3. OPERAÇÃO NO BRASIL – ESTRUTURA DOS CONTRATOS, 

TRIBUTAÇÃO, NORMAS CFC E PARAÍSOS FISCAIS 

 

Tendo em vista as incidências tributárias na importação acima descritas, e a alocação 

no exterior dos principais ativos da indústria (plataformas, navios-sonda e navios de apoio 

marítimo), as contratações mais relevantes do setor se deram inicialmente por meio de 

afretamentos internacionais, em princípio sob o regime time charter (por tempo), tendo a 

PETROBRAS como principal contratante.    

 

Segundo a própria definição legal, o time charter, ou afretamento por tempo, é o 

“contrato em virtude do qual o afretador recebe a embarcação armada e tripulada, ou parte dela, 

para operá-la por tempo determinado.”45 

 

Praticado por algum tempo, logo o modelo encontraria óbices operacionais, seja em 

função da legislação de direito marítimo, que impõe responsabilidades a quem detém a gestão 

náutica das embarcações (de ordem civil, ambiental e outras), seja por questões de ordem 

logística, considerando a necessidade de atendimento à legislação trabalhista brasileira, que 

exige um mínimo de 1 a 2/3 de tripulação local para as embarcações operando em águas 

jurisdicionais brasileiras46, situação que impunha aos operadores estrangeiros a contratação de 

agentes no Brasil para essa dinâmica.     

 

Ademais, um pouco mais adiante a atividade de afretamento de embarcações de apoio 

marítimo passou a estar restrita apenas às Empresas Brasileiras de Navegação (EBN), segundo 

a regulamentação da ANTAQ47, o que impediu tal modalidade de contratação por parte da 

maioria das empresas de petróleo e gás dedicadas à exploração e produção no País, 

relativamente a essas embarcações. 

  

Como já mencionado, considerando o protagonismo da PETROBRAS na contratação 

de tais equipamentos, antes por conta do monopólio e depois pela magnitude de suas operações 

no Brasil, as licitações por ela promovidas passaram a representar modelo seguido por toda a 

indústria, haja vista que as premissas ali estabelecidas ditavam os preços do mercado, inclusive 

influenciando negócios que não envolviam diretamente a própria PETROBRAS. 

 
45 Art. 2°, II, da Lei n° 9.432/1997. 

46 Art. 3°, da Resolução Normativa n° 72, do Conselho Nacional de Imigração, publicada em 13.10.2006. 

47 Segundo o disposto na Resolução ANTAQ n° 2.919, de 4.07.2013. 
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Afinal, os fornecedores da cadeia de suprimentos da principal petroleira brasileira 

passaram a seguir os modelos de negócio propostos nos editais para atender aos contratos 

licitados e, depois, naturalmente, replicavam esse modelo para as demais empresas contratantes. 

 

Quando a contratação direta dos afretamentos em regime time charter foi sendo 

descontinuada pela indústria, as operações passaram a ser, sempre que possível, estruturadas da 

seguinte forma: (i) contratação do afretamento ou aluguel do equipamento estrangeiro em 

operação internacional diretamente pela empresa brasileira de petróleo e gás interessada, com 

remessa dos recursos ao exterior para pagamento em moeda estrangeira; e (ii) contratação de 

empresa brasileira, muitas vezes do mesmo grupo econômico da empresa estrangeira 

proprietária do equipamento, em operação doméstica, para prestação de serviços em execução 

simultânea ao contrato de afretamento/aluguel, com pagamento local em moeda nacional48.  Os 

serviços prestados no âmbito do segundo contrato incluem a operação do navio ou plataforma 

e performance das várias atividades inerentes, incluindo a responsabilização conjunta pela 

gestão náutica das embarcações perante as autoridades marítimas. 

 

Sob tal estrutura, no afretamento ou aluguel, as remessas ao exterior estavam submetidas 

à alíquota zero de IRRF (tributação que perdurou sem restrições até o advento da Lei n° 

13.043/2014, quando foram criadas condições para sua aplicação49) enquanto os navios ou 

plataformas eram importados com desoneração total dos tributos incidentes na importação, por 

força da aplicação do REPETRO50.  Já os serviços faturados no Brasil estavam submetidos à 

incidência dos tributos no País (IRPJ e CSL sobre o resultado/lucro, PIS e COFINS sobre o 

faturamento, e ISS sobre o valor dos serviços prestados51). 

 

Os grupos empresariais brasileiros que se dedicam ao segmento, contratados pelas 

companhias de petróleo e gás e igualmente capacitados a atender clientes em outros países, em 

regra optaram por concentrar seus ativos em subsidiárias no exterior, valendo-se da mesma 

estrutura de contrato dos players internacionais e participando das mesmas licitações.  

 

 
48 A execução simultânea entre os contratos de afretamento e de serviços estava há muito prevista nas 

regulamentações da RFB ao REPETRO, a exemplo da Instrução Normativa RFB nº 1.089/2010.  

49 Tais previsões, que condicionaram a fruição da alíquota zero a limites percentuais a serem observados nos 

contratos de execução simultânea (afretamento e serviços), serão analisadas no item 5.2, do presente trabalho. 
50 Com exceção do ICMS até o julgamento do Recurso Extraordinário n° 540.829-SP. 

51 Como visto, em que pese grande discussão relacionada à incidência do ISS sobre os serviços de operação de 

navios e plataformas, em geral os serviços relacionados aos navios de apoio marítimo são tributados com base no 

item 20.01, da lista de serviços anexa à Lei Complementar n° 116/2003, ao passo que a operação de plataformas 

e navios-sonda é tributada conforme o item 7.21, da mesma lista. 
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Assim sendo, os referidos grupos ficaram submetidos, além da tributação acima, 

também às regras brasileiras de preços de transferência52 no caso das operações entre empresas 

de mesmo grupo econômico, bem como os lucros auferidos por suas subsidiárias no exterior, 

em tese, estariam sujeitos à tributação no Brasil, independentemente de sua distribuição, desde 

a entrada em vigor da Medida Provisória n° 2.158/2001 até a sistemática atual, regida pelos 

arts. 76 e seguintes da Lei n° 12.973/201453. 

 

Se realizadas as operações com países de tributação favorecida, considerados paraísos 

fiscais54, a alíquota de IRRF aplicável será a de 25%, nos termos do art. 8°, da Lei n° 

9.779/1999.  Nesses casos (contratação envolvendo paraísos fiscais), são aplicáveis as regras 

de preços de transferência ainda que operação não seja entre empresas de um mesmo grupo 

econômico.  

 

Ademais, conforme os ditames da Lei n° 12.973/2014, as subsidiárias mantidas em 

paraísos fiscais têm tributação automática de seus resultados no Brasil sem qualquer 

possibilidade de diferimento, postergação aplicável aos demais casos, quando podem ser 

tributados em até 8 (oito) anos. 

 

Tal estruturação das operações levou o fisco a entender por uma divisão artificial da 

contratação com o objetivo de economia de tributos.  À luz do entendimento das autoridades 

fiscais, além dos preços contratados serem considerados artificiais, com subfaturamento da 

operação local, aspectos contratuais e de ajustes financeiros entre as empresas do mesmo grupo 

denotariam unicidade contratual a reclamar a contratação internacional “una” de serviços em 

operação que teria os afretamentos como meros instrumentos ou atividade-meio (requalificação 

que em regra foi imposta nas autuações fiscais para considerar a existência de uma única 

prestação de serviços em operação internacional). 

 

 
52 Conforme as regras previstas na lei n° 9.430/1996. 

53 A norma, contudo, ressalvou da tributação justamente os lucros de subsidiárias brasileiras no exterior no tocante 

a operações de afretamento ou aluguel de bens e serviços aplicados às fases de exploração e produção de petróleo 

e gás natural, regime vigente até 31 de dezembro de 2019, conforme o § 3°, do art. 77, da Lei n 12.973/2014, o 

que pode ser entendido como um incentivo para a atividade, retirado a partir de 2020. 

54 Assim entendidos como os países que não tributem a renda ou a tributem com alíquota máxima inferior a 20%, 

bem como aqueles cuja legislação não permita acesso a informações relativas à composição societária de pessoas 

jurídicas, à sua titularidade ou à identificação do beneficiário efetivo de rendimentos atribuídos a não residentes 

(art. 24,§ 4º, da Lei nº 9.430/1996, e art. 1º, a Instrução Normativa RFB nº 1.037/2010). 
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Alternativamente, ainda sob o enfoque da RFB, as empresas que atuam mundialmente 

nesse mercado poderiam promover a importação dos navios e plataformas para posterior uso 

em prestação de serviços integralmente nacional (a partir de subsidiária local), submetida a 

todas as incidências fiscais pertinentes – notadamente, IRPJ, CSL, PIS, COFINS e ISS – e não 

contratar o afretamento desses equipamentos em operação internacional de modo apartado da 

contratação local dos serviços de operação dos navios e plataformas, em execução simultânea 

que passou a ser a regra, inclusive, nas licitações promovidas pela PETROBRAS. 

 

Vejamos algumas das principais autuações fiscais sobre o tema e o comportamento do 

CARF nos julgamentos até aqui levados a termo. Como se verificará adiante, pode-se dizer que 

o Tribunal Administrativo ainda não tem posição consolidada sobre a operação e seus principais 

desdobramentos.     
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4. AUTUAÇÕES FISCAIS SOBRE O TEMA 

 

Em que pese a ausência de regulamentação da norma geral antielisiva (GAAR) 

brasileira contida no art. 116, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, tema que 

passaremos a tratar mais adiante, as principais autuações levadas a termo pela Receita Federal 

do Brasil – RFB sobre o tema assumiram possível abuso de forma na contratação realizada 

pelas empresas envolvidas, embora, por certo, outros aspectos tenham sido levados em 

consideração em cada caso concreto (não abordaremos neste tópico as particularidades dos 

lançamentos analisados e os principais fundamentos utilizados pelas autoridades fiscais, os 

quais serão enfrentados especificamente nos itens 5.3 e 5.4, do presente estudo).   

 

Pode-se dizer que o caso “BRASDRIL” foi o primeiro a ganhar relevância nacional 

quando julgado pelo CARF.  Em fevereiro de 2012, a Receita Federal do Brasil autuou a 

empresa Brasdril Sociedade de Perfurações Ltda. (processo n° 19395720018/2012-13), em 

contratos firmados com a PETROBRAS, sustentando que as partes celebraram “pares de 

contratos” relacionados a afretamento e prestação de serviços com empresas coligadas e que o 

contrato de afretamento celebrado pela PETROBRAS com a empresa estrangeira daquele grupo 

era remunerado com 90% (noventa por cento) dos valores globais da contratação, enquanto o 

contrato de prestação de serviços, celebrado com a empresa brasileira e executado 

simultaneamente, respondia por “apenas” 10% (dez por cento) da contratação total. 

 

Entre os principais fundamentos da autuação, o fisco sustentou a artificialidade das 

contratações a partir de alegada confusão patrimonial entre as empresas do mesmo grupo 

econômico BRASDRIL, em face da estrutura de reembolso de despesas existente nos contratos, 

entendendo, entre outros aspectos, que os custos da operação não eram compatíveis com os 

faturamentos previstos para cada uma das empresas. 

 

A autuação foi afastada pela 2a Turma, da 4a Câmara, do CARF55, em acórdão assim 

ementado: 

 

IRPJ.  OMISSÃO DE RECEITAS.  O lançamento fundado em suposta omissão de 

receita requer prova da existência de tais receitas e o não oferecimento destas à 

tributação.  O fato de a lei brasileira prever tributação de forma diferenciada às 

empresas estrangeiras, proprietárias de embarcação objeto de contrato de afretamento 

com a Petrobras, ou a circunstância de a Petrobras limitar o valor pago às empesas de 

perfuração de poços, subsidiárias das proprietárias das embarcações afretadas, não 

 
55 Acórdão nº 1402-001.439 (julgamento datado de 10.09.2013). 
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pode ser utilizado como elemento subjetivo para supor conluio entre as empresas 

contratantes, em especial quando a contratação se dá por força de licitação pública. 

(...)  

 

Poucos meses depois, contudo, a 2a Turma, da 2a Câmara, do CARF, enfrentou caso da 

mesma empresa56, que igualmente teve como pano de fundo a estrutura dos contratos 

(“bipartidos”) celebrados com a PETROBRAS, considerando que reembolsos de despesas 

feitos pela empresa estrangeira à empresa brasileira seriam, em tese, parte do preço dos 

serviços, bem como considerando artificial a forma de capitalização da subsidiária brasileira.  

Segundo a autuação, a estrutura contratual revelaria “simulação fraudulenta”, na medida em 

que haveria duas situações fáticas distintas: uma aparente (contratação de duas empresas 

distintas pela PETROBRAS, sendo uma para o afretamento de plataformas e outra para prestar 

serviços com a sua utilização), e outra real (única prestação de serviços de perfuração de poços 

de petróleo prestados por duas empresas em conjunto, que pertencem ao mesmo grupo 

empresarial). 

 

 Nesse caso, sob o argumento de que a empresa brasileira teria aceitado 

“deliberadamente, contratar com a PETROBRAS em condições financeiras e econômicas 

desfavoráveis, inserindo preços incompatíveis com os custos dos serviços prestados”, a RFB 

aplicou a multa qualificada, de 150% (cento e cinquenta por cento), sobre os valores dos tributos 

cobrados, considerando a operação como simulada. 

 

Apesar do CARF ter afastado a multa qualificada, por considerar que “a contratação de 

prestação de serviços em condições econômico-financeiras desiguais, por si só, não configura 

simulação”, no mérito, desta vez posicionou-se de modo desfavorável ao contribuinte, com base 

em suposta falta de propósito negocial, por acórdão assim ementado: 

 
OMISSÃO DE RECEITAS. REEMBOLSO DE DESPESAS. CARACTERIZAÇÃO. 

Em razão de sua inoponibilidade ao Fisco, desconsidera-se a existência formal de dois 

contratos distintos (de afretamento e de prestação de serviços), uma vez caracterizada 

a falta de propósito negocial naquela forma de contratação, em virtude de diversos 

elementos fáticos que demonstram a realização de uma única prestação de serviços.  

A atuação de empresas do mesmo grupo econômico na prestação de serviços a 

terceiros, de forma conjugada e informal, com confusão de bens materiais e humanos, 

descaracteriza a veracidade do conteúdo do contrato, impondo a tributação dos valores 

indevidamente classificados como reembolso de despesas.     

  

 
56 Processo n° 15521000156/2009-25 – Acórdão nº 1202-001.067 (julgado em 03.12.2013). 
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Segundo o Tribunal Administrativo, no caso concreto, diversos elementos fáticos teriam 

demonstrado a ocorrência do que seria uma única prestação de serviços, apenas retratada em 

instrumentos contratuais distintos. 

 

No ano seguinte, julgando autuação levada a termo contra a PETROBRAS57, mais uma 

vez o CARF, por meio da 3a Turma de sua 4a Câmara, voltou a considerar a estrutura de 

contratação artificial.  Segue a ementa do acórdão: 

 
CONTRATO DE ‘AFRETAMENTO’ DE PLATAFORMAS DE PETRÓLEO.  

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E 

PROSPECÇÃO DE PETRÓLEO.  NATUREZA DOS PAGAMENTOS PARA FINS 

TRIBUTÁRIOS.   A bipartição dos serviços de produção e prospecção marítima de 

petróleo em contratos de aluguel e de unidades de operação (navios-sonda, 

plataformas semi-submersíveis, navios de apoio à estimulação de poços, e unidades 

flutuantes de produção, armazenamento e transferência) e de prestação de serviços 

propriamente dita é artificial e não retrata a realidade material das suas execuções.   O 

fornecimento dos equipamentos é parte integrante e indissociável aos serviços 

contratados, razão pela qual os pagamentos efetuados ao amparo dos contratos ditos 

de “afretamento” sujeitam-se à incidência da Contribuição.  

 

Em última análise, os conselheiros entenderam pela ausência de propósito negocial na 

contratação de diversos equipamentos feita pela PETROBRAS, por meio de 37 (trinta e sete) 

contratos com variadas empresas, impondo à petroleira a cobrança da CIDE sobre as 

contratações dos afretamentos internacionais, considerando-os como serviços importados58.   

 

A discussão como um todo é bilionária para a PETROBRAS (envolve aproximadamente 

45 bilhões de reais) e, se decidida de modo desfavorável, tem potencial para afetar sobremaneira 

o seu balanço patrimonial59, assim como a situação financeira e patrimonial de praticamente 

todas as empresas do setor de petróleo e gás natural que atuam no Brasil e se valeram de igual 

estrutura contratual por longos anos. 

 

Diversas foram as autuações lavradas pelas autoridades fiscais sobre o tema, contra 

variados contribuintes, em lançamentos que adotam o mesmo padrão, requalificando a estrutura 

contratual adotada de modo regular por praticamente todos os players do mercado.    

 
57 Processo n° 16682.721162/2012-35.  Acórdão 3403-002.702, julgado em 29.01.2014. 
58 Em que pese ser discutível a abrangência do § 2º, do art. 1º, da Lei nº 10.168/2001, inserido pela Lei nº 

10.332/2001, a RFB entende por um conceito amplo de “serviços técnicos” para efeito de incidência da CIDE, 

que, assim sendo, abrangeria os serviços em questão.  
59 Com expectativa de perda classificada como “possível” no balanço patrimonial da PETROBRAS relativo ao 

exercício de 2018 (item 31.3, das notas explicativas), a contingência está estimada, para a data-base em referência, 

em quase 45 Bilhões de reais, ou, em números exatos, em R$ 44.822 (em milhões de reais). 
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Mais recentemente, em sessão de 29 de janeiro de 2019, enfrentando a mesma 

modelagem contratual em questão, o CARF, por meio da 1a Turma de sua 4a Câmara, proferiu 

3 decisões favoráveis à PETROBRAS60,  considerando legítima a contratação segregada e de 

execução simultânea entre os contratos de afretamento e de serviços. Os três acórdãos têm a 

mesma ementa, nos seguintes termos: 

 
REPETRO.  BIPARTIÇÃO DOS CONTRATOS DE ‘AFRETAMENTO’ DE 

PLATAFORMA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO DE 

PETRÓLEO.  POSSIBILIDADE.   Não há qualquer ilegalidade ou artificialidade no 

simples fato da empresa habilitada ao REPETRO contratar, separadamente, o 

afretamento de plataforma e a prestação do serviço de exploração de petróleo.   Se 

existe planejamento tributário abusivo, este deve ser plenamente demonstrado na 

autuação. BIPARTIÇÃO DOS CONTRATOS DE ‘AFRETAMENTO’DE 

PLATAFORMA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO DE 

PETRÓLEO.  PLANEJAMENTO ABUSIVO.  BASE DE CÁLCULO.  Caso 

comprovada a ocorrência de um planejamento abusivo, a base de cálculo do 

lançamento não pode exceder ao valor comprovadamente desviado, de forma 

simulada, de um contrato para o outro. 

  

 Em tais decisões, o CARF não considera que a modelagem contratual em questão, por 

si só, possa ser entendida como simulada ou que intrinsecamente contenha abuso de forma (ou 

de direito), mas considera a possibilidade de que, em cada caso concreto, o julgador identifique 

se houve ou não planejamento tributário que seja considerado abusivo.  Os limites objetivos ou 

subjetivos do que efetivamente poderia denotar artificialidade ou ausência de propósito 

negocial, entretanto, não restam claros no julgado.  

 

 Um ano depois, entretanto, em sessão realizada no dia 21.01.2020, a 3a Turma, da 

Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF61, por meio de julgamento definido pelo 

controvertido voto de qualidade, reformou duas daquelas decisões (processos 

16682.723012/2015-17 e  16682.722899/2016-07) para manter a exigência de CIDE, PIS e 

COFINS-Importação sobre as remessas efetuadas ao exterior pela PETROBRAS como 

contrapartida a afretamentos contratados, mais uma vez entendendo que estar-se-ia diante de 

bipartição artificial de contratos com o único objetivo de obter menor incidência tributária. 

 

Não se pode deixar de destacar que, poucos meses antes, no dia 20 de agosto de 2019, 

o CARF tinha voltado a considerar válida a estrutura contratual de que trata o presente estudo, 

 
60 Processos n°s 16682.722899/2016-07 (Acórdão 3401-005.807), 16682.723011/2015-64 (Acórdão 3401-

005.806), e 16682.723012/2015-17 (Acórdão 3401-005.808). 
61 A mesma 3a Turma, da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF, já tinha se posicionado de forma 

desfavorável à PETROBRAS em outro caso – este relativo à CIDE do ano de 2009 –, em julgamento datado de 

20.03.2019 (processo n° 16682.721545/2013-94). 
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desta vez nos autos do processo n° 16682.722012/2017-53, julgado pela 1a Turma da 2a Câmara 

da 3a Seção do Conselho62.  O acórdão seguiu a premissa de não considerar a estrutura de 

contratação artificial de per si, bem como de identificar, em cada caso concreto, o business 

purpose das operações praticadas, buscando sua fundamentação econômica.  

 

Os julgamentos díspares de casos sem diferenças fáticas relevantes revelam significativa 

divergência entre os conselheiros do CARF sobre o tema.  Certamente a inexistência de 

regulamentação da norma geral antielisiva (GAAR) brasileira dificulta sobremaneira a atuação 

da RFB em casos como esse, na medida em que prevalece grande discricionariedade das 

autoridades administrativas quanto aos elementos que configurariam ou não artificialidade nas 

operações praticadas pelos contribuintes, o que, por certo, gera indesejada sensação de 

insegurança jurídica a um mercado tão relevante para o País, como o de petróleo e gás natural.  

 

A mencionada discricionariedade é reforçada pela ausência de um entendimento 

consolidado no âmbito do CARF.  Afinal, não se está diante de operação pontual praticada por 

contribuinte no bojo de planejamento tributário especificamente desenhado com certo 

propósito, mas de prática de mercado adotada por toda a cadeia de contratação de navios, 

navios-sonda e plataformas de petróleo e gás natural no Brasil, estimulada por licitações que 

traziam essa modelagem como premissa e amparada em legislação tributária que a previu 

expressamente (como, por exemplo, as normas atinentes ao REPETRO63 e as relacionadas à 

alíquota zero de IRRF introduzidas pela Lei nº 13.043/2014) .    

 

Como não há posicionamento de mérito consolidado no âmbito do Poder Judiciário 

acerca da tributação da contratação em separado do afretamento/aluguel e dos serviços de 

operação de embarcações e plataformas de petróleo e gás natural, ao longo do presente estudo 

serão trazidos para reflexão aspectos relevantes tratados nos principais processos 

administrativos relacionados ao tema (a partir de um padrão que pôde ser identificado nas 

autuações analisadas), vis a vis as operações praticadas pelos contribuintes, à luz da evolução 

da doutrina e da jurisprudência sobre as normas antielisivas de modo geral, no Brasil e no 

exterior, e em especial das modificações legislativas brasileiras relativas à tributação das 

operações sob análise.   

 
62 Acórdão nº 3201-005.540, publicado em 11.09.2019. 
63 Com destaque para a Instrução Normativa nº 1.089/2010, que exigia expressamente a conexão entre os contratos 

de afretamento e de serviços para efeito de concessão do referido regime aduaneiro especial.   
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Foram analisados 23 (vinte e três) casos no presente estudo, 11 (onze) dos quais julgados 

favoravelmente aos contribuintes no CARF, com 12 decisões desfavoráveis, sendo 4 (quatro) 

destas últimas proferidas pelo hoje extinto voto de qualidade (art. 28, da Lei nº 13.988/2020). 

O quadro abaixo resume os casos:  

 

 

Data

16/07/2019

20/03/2019

10/09/2013

03/12/013

29/01/2014

29/01/2019

29/01/2019

20/08/2019

26/09/2018

27/11/2018

27/11/2018

17/04/2018

25/02/2019

21/02/2020

23/04/2019

03/07/2018

17/08/2016

17/02/2020

19/01/2017

09/12/2015

08/08/2018

10/05/2017

05/12/2017

Processo Empresa Autuada Tributo Fato Gerador Acórdão Fiscal - CARF Posição-Favorável/Desfavorável 

12448.726882/2013-90

16682.721414/2013-15

BP ENERGY DO BRASIL LTDA

PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - 

PETROBRÁS 

BRASDRIL SOCIEDADE DE 

PERFURAÇÕES LTDA 

BRASDRIL SOCIEDADE DE 

PERFURAÇÕES LTDA 

PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - 

PETROBRÁS 

10872.720152/2016-92 

16682.722934/2015-07 

16682.722899/2016-07

19396.720113/2014-61

10872.720069/2015-32

12448.730273/2013-35

16682.723011/2015-64

16682.723012/2015-17 

16682.722012/2017-53

16682.721181/2011-81

16682.722898/2016-54

16682.720837/2014-91

16682.720408/2014-13

16682.721545/2013-94

19395.720018/2012-13

15521000156/2009-25

16682.721162/2012-35

PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - 

PETROBRÁS 

PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - 

PETROBRÁS 

PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - 

PETROBRÁS 

BP ENERGY DO BRASIL LTDA

PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - 

PETROBRÁS 

16682.720836/2014-46 

18471.000773/2008-71 

16682.721312/2013-91

OGX PETRÓLEO E GÁS S/A

PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - 

PETROBRÁS 

GLOBAL TRANSPORTE 

OCEÂNICO S/A

PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - 

PETROBRÁS 

CGG DO BRASIL PARTICIPAÇÕES 

LTDA

REPSOL SINOPEC BRASIL S/A

PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - 

PETROBRÁS 

SHELL BRASIL PETRÓLEO LTDA

REPSOL SINOPEC BRASIL S/A

PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - 

PETROBRÁS 

MODEC SERVIÇOS DE PETRÓLEO 

DO BRASIL LTDA

PGS INVESTIGAÇÃO 

PETROLÍFERA LTDA

IRRF

IRRF

01/06/2009 – 31/07/2009

01/01/2010 – 30/04/2010

01/06/2010 – 31/12/2010 

2009

2005 - 2006

2007

2008

CIDE

PIS/COFINS 

IMPORTAÇÃO

PIS/COFINS 

IMPORTAÇÃO

PIS/COFINS 

IMPORTAÇÃO

IRRF

IRRF

CIDE

PIS/COFINS 

IMPORTAÇÃO

CIDE

IRRF

CIDE

PIS/COFINS 

IMPORTAÇÃO

COFINS 

CIDE

IRPJ

IRPJ

CIDE

2011

2011

2013

2007

2012

CIDE

IRRF

IRRF 2010

2009

2009

2010

06/05/2011

27/06/2011

07/07/2011

20/07/2011

12/09/2011

19/10/2011

29/11/2011

16/12/2011

27/12/2011

29/12/2011

2011

2012

01/01/2009 - 31/12/2010

2011

Desfavorável 

Desfavorável - Voto de qualidade 

Favorável 

Parcialmente favorável 

Parcialmente favorável 

3301-004.592

3401-005.920

9303-010.059 

3302-006.776

3401-005.808

3201-005.540

9202-007.209 

3402-005.849

3402-005.853

9303-008.915

9303-008.340

1402-001.439 

1202-001.067

3403-002.702

Favorável 

Favorável 

Favorável 

Desfavorável - Voto de qualidade 

Parcialmente favorável 

3301-007.601

2202-003.620 

2202-003.063

2202-004.581

2402-005.452

Parcialmente favorável 

3401-005.806

16682.721161/2012-91 
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - 

PETROBRÁS 
IRRF 2008 2401-005.149

Desfavorável 

Favorável 

Favorável 

Desfavorável 

Desfavorável - Voto de qualidade 

Desfavorável 

Desfavorável 

Favorável 

Favorável 

Desfavorável - Voto de qualidade 

Favorável 

Desfavorável 

2301-005.520 

2402-005.822 

2009

2013

2004 - 2005 - 2006 - 

2007
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Nos tópicos a seguir serão enfrentados diversos aspectos levados em consideração nas 

autuações em questão, incluindo a possível aplicação da norma geral antielisiva (GAAR) 

brasileira, para que, ao fim, seja possível concluir:  (i) se a execução simultânea dos contratos 

de afretamento/aluguel e serviços configura, de per si, divisão artificial de contratos; (ii) quais 

os efeitos e importância do art. 106, da Lei nº 13.043/2014, especialmente dirigido às operações 

em questão; (iii) se os questionamentos fazendários quanto aos preços praticados, vis a vis os 

escopos contratados, se sustentam; e (iv) uma vez demonstrada confusão patrimonial entre 

empresas do mesmo grupo econômico em relação às operações contratadas (com gastos de uma 

assumidos pela outra), se a requalificação das operações é medida adequada ou se, em tais 

casos, as autoridades fiscais deveriam reagir especificamente em relação às irregularidades 

identificadas. 

 

Ao final, serão feitas considerações acerca do art. 7º, das Convenções assinadas pelo 

Brasil para evitar a dupla tributação em matéria de imposto sobre a renda (CDTs), posto que 

relevantes ao tema, no tocante à tributação dos lucros da empresa estrangeira proprietária dos 

bens (no caso, via retenção pelo IR) quando ao abrigo dos mencionados tratados.  
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5. NORMA GERAL ANTIELISIVA (GAAR) NO BRASIL E SUA 

APLICAÇÃO AO CASO  

 

As operações de navios e plataformas de petróleo e gás natural no País, executadas com 

base na estrutura negocial e contratual em análise, como visto, tiveram sua tributação sob alvo 

da Receita Federal do Brasil, por pretensamente conterem artificialidade intrínseca ao modelo 

adotado. Na maioria das autuações, as autoridades fiscais não vislumbraram evasão fiscal, por 

meio de ato que envolvesse delito de dolo, fraude ou simulação, mas teria havido espécie de 

abuso de forma em suposta separação artificial de contratação que, sob a ótica do fisco, poderia 

(ou deveria) ser única. 

 

A linha divisória entre a evasão (ilícito que constitui crime contra a ordem tributária64 

praticado com dolo, fraude ou simulação) e a elisão fiscal (economia lícita objetivando a 

otimização da carga tributária, mas que não pode conter artificialidades ou abusos) muitas vezes 

é tênue, sobretudo quanto à distinção entre as operações que teriam sido praticadas mediante 

simulação e as que conteriam os elementos da “dissimulação” prevista no art. 116, parágrafo 

único, do Código Tributário Nacional65. 

 

Sacha Calmon Navarro Coêlho assim distingue: “na evasão ilícita os meios são sempre 

ilícitos (haverá fraude ou simulação de documento, fato ou ato jurídico – quando mais de um 

agente participar dar-se-á o conluio); já na elisão os meios são lícitos porque não são vedados 

pelo legislador.”66  Nas operações sob análise, a indústria de petróleo e gás claramente se valeu 

de contratos lícitos, muitos destes precedidos de licitação, os quais retrataram operações 

efetivamente executadas pelas empresas envolvidas e facilmente identificadas.  A evasão, na 

maioria das vezes, ficou desde logo descartada pelo fisco. 

 

No entanto, mesmo no âmbito das operações lícitas, pode-se inferir a existência de 

elementos de abuso de forma (ou até de abuso de direito), que induziriam economia 

incompatível com a natureza jurídica das operações praticadas, mediante estruturas artificiais 

pensadas com único propósito de evitar determinada incidência tributária (ou não compatível 

com o fim social ou econômico do direito do contribuinte). 

 
64 Conforme a tipificação constante da Lei nº 8.137/1990. 

65 Inserido pela Lei Complementar nº 104/2001. 

66 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro.  Teoria da Evasão e da Elisão em Matéria Tributária. Planejamento 

Fiscal – Teoria e Prática. São Paulo: Dialética, 1998, p. 174. 
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A eventual ausência de propósito negocial para determinadas operações que em 

princípio são lícitas levou muitos países à criação de norma geral antielisiva (GAAR), como 

fizemos por meio da Lei Complementar no 104/2001, que inseriu parágrafo único ao art. 116, 

do Código Tributário Nacional.   

 

No bojo das importações de equipamentos realizadas pela indústria de petróleo e gás 

natural para operação de navios e plataformas no Brasil, antes de mais nada, é importante definir 

se a estrutura em si dos contratos conteria artificialidade capaz de desnaturar as relações 

jurídicas de afretamento/aluguel e as relativas aos serviços executados simultaneamente.  

Superado este ponto, passa a ser relevante entender se as operações, tais como executadas e 

retratadas contratualmente, poderiam conter elemento capaz de trazer esse efeito, denotando 

artificialidade que macule sua essência, à luz da legislação em vigor (antes ou após o advento 

do art. 106, da Lei n° 13.043/2014), ou faltas pontuais dos contribuintes, passíveis de punição 

própria.  Relativamente a tais aspectos, pode-se identificar um padrão nas autuações da RFB 

sobre o tema, o que será enfrentado nos tópicos a seguir. 

 

Necessário examinar, de início, as previsões contidas em nossa norma geral antielisiva, 

e em que medida poderiam se aplicar às operações sob análise.  O contexto em que foi 

concebida a norma geral antielisiva (GAAR) brasileira remonta ao ano de 1999, quando o 

Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a mensagem no 1.459, recebida pela 

Câmara dos Deputados como Projeto de Lei Complementar no 77/99, depois convertido na Lei 

Complementar no 104/2001.   

 

Em sua exposição de motivos, subscrita pelo então Ministro da Fazenda, Pedro Malan, 

a mencionada mensagem presidencial trazia o seguinte em seu parágrafo sexto:    

 
A inclusão do parágrafo único ao art. 116 faz-se necessária para estabelecer, no âmbito 

da legislação brasileira, norma que permita à autoridade tributária desconsiderar atos 

ou negócios jurídicos praticados com finalidade de elisão, constituindo-se, dessa 

forma, em instrumento eficaz para o combate aos procedimentos de planejamento 

tributário praticados com abuso de forma ou de direito. 

 

A justificativa para a aprovação da citada lei complementar, portanto, já deixava claro 

tratar-se de norma geral antielisiva (GAAR) de amplo alcance, em que pese a necessidade de 

regulamentação por lei ordinária contida no texto definitivo aprovado para o parágrafo único 

do art. 116, do CTN, abaixo transcrito:  
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Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e 

existentes os seus efeitos: 
 

I – tratando-se de situação de fato, desde o momento em que se verifiquem as 

circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são 

próprios; 
 

II – tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente 

constituída, nos termos de direito aplicável. 
 

Parágrafo único.  A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios 

jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do 

tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados 

os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. 

 

A teor do dispositivo legal em tela, transparece certo poder discricionário da autoridade 

administrativa para desconsiderar atos ou negócios jurídicos que teriam sido praticados com a 

finalidade de “dissimular” determinada obrigação tributária (em regra com identificação de 

abuso de forma ou até de abuso de direito, como esclarece a própria exposição de motivos da 

norma), mas tal discricionariedade da administração deveria ser balizada por procedimentos 

objetivos a serem disciplinados em lei ordinária.   

    

Como bem destacaram Sergio André Rocha e Tatiana Junger, “a doutrina diverge (i) 

sobre o alcance deste dispositivo – se ele estabelece uma regra anti-simulação ou uma regra 

antielusão; (ii) sobre sua constitucionalidade – se ele violaria, ou não, o princípio da legalidade 

e o dito princípio da tipicidade cerrada; e (iii) sobre a sua eficácia – se esta dependeria, ou não, 

da edição de uma lei regulamentando o procedimento de desconsideração”67. 

 

Em apertada síntese, quanto aos itens (i) e (ii), retro, em que pese a existência de 

posições contundentes no sentido de que o dispositivo somente poderia encerrar regra anti-

simulação68, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da tipicidade cerrada (corrente 

defendida com ênfase por Alberto Xavier69), a doutrina predominante considera a validade da 

norma geral antielisiva (GAAR) sob o ordenamento jurídico-constitucional pátrio, atendidos 

certos limites e requisitos para a identificação dos aspectos que evidenciariam artificialidades 

nas operações praticadas pelos contribuintes, o que, nas palavras de Marco Aurélio Greco70, 

 
67 GOMES, Marcus Lívio. Planejamento Tributário sob a ótica do CARF Análise de casos concretos.  Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2019, p. 561. 

68 “O novo parágrafo único do art. 116 do CTN estabelece que a autoridade administrativa poderá desconsiderar 

atos ou negócios jurídicos viciados por simulação”. (XAVIER, Alberto. Tipicidade da Tributação, Simulação e 

Norma Antielisiva. São Paulo: Dialética, 2001, p. 68.  

69 XAVIER, Alberto. Os Princípios da Legalidade e da Tipicidade da Tributação.  São Paulo: Ed. Revista dos 

Tribunais, 1978, p. 91. 
70 GRECO, Marco Aurélio, artigo denominado “A Constitucionalidade do Parágrafo Único do art. 116 do CTN”, 

apud ROCHA, Valdir de Oliveira (Coord.), Planejamento Tributário e a Lei Complemetar 104. São Paulo: 

Dialética, 2000, p. 194. 
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consagraria o “combate ao planejamento tributário ardiloso e sem escrúpulos, usado para pagar 

menos tributos, diminuindo a arrecadação estatal e onerando outros contribuintes na mesma 

situação”.   Há que se destacar, todavia, não ter sido este o caminho adotado no início do 

julgamento, pela Suprema Corte, da ADIN nº 2.446, em que se discute a constitucionalidade da 

GAAR brasileira71.   

 

Os limites mencionados por Greco, no entanto, estão na devida compreensão do que se 

poderia considerar como “dissimulação”, a teor do art. 116, § único, do CTN, na medida em 

que pressupõe atos ou negócios jurídicos realizados sob determinada forma (contratual, por 

exemplo) que, apesar de lícita, encobriria o real objeto pretendido pelas partes, ou que as partes 

se valessem de um direito que eventualmente excedesse os limites da boa-fé e dos seus fins 

econômicos ou sociais, como destaca o próprio autor quanto à abrangência do dispositivo72. 

Caio Mário da Silva Pereira73 assim conceituou a dissimulação, também chamada de 

“simulação relativa”, em oposição ao conceito de simulação (absoluta)74: 

 

A simulação se diz relativa, também chamada dissimulação, quando o negócio tem 

por objeto encobrir outro de natureza diversa (e.g., uma compra e venda para 

dissimular uma doação), ou quando aparenta conferir ou transmitir direitos a pessoas 

diversas daquelas às quais realmente se conferem ou transmitem (e.g., a venda 

realizada a um terceiro para que este transmita a coisa a um descendente do alienante, 

a quem este, na verdade, tencionava desde logo transferi-la) e é relativa, em tais 

hipóteses, porque à declaração de vontade deve seguir-se um resultado, efetivamente 

querido pelo agente, porém diferente do que é o resultado normal do negócio jurídico.  

O agente faz a emissão de vontade, e quer que produza efeitos; mas é uma declaração 

enganosa, porque a consequência jurídica em mira é diversa daquela que seria a 

regularmente consequente ao ato (...).  Na dogmática do Código de 2002, somente é 

nulo o negócio jurídico em sendo absoluta a simulação.  Se for relativa, subsiste o 

negócio que se dissimulou, salvo se este padecer de outro defeito, na forma ou na 

própria substância (art. 167, caput).    

 
71 No voto proferido pela Relatora, Ministra Cármen Lúcia, pela improcedência do pedido (e consequente 

constitucionalidade do dispositivo), consta entendimento explícito no sentido de que o art. 116, § único, do CTN, 

não encerraria norma antielisão, “cuidando o dispositivo de questão de norma de combate à evasão fiscal”.  No 

primeiro julgamento, em Plenário Virtual, encerrado em 19.06.2020, acompanharam a Relatora, pela 

improcedência do pedido, até aqui, os Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Gilmar 

Mendes, mas os fundamentos dos seus votos não são conhecidos em face da sistemática do Plenário Virtual.  Pediu 

vista o Ministro Ricardo Lewandowski.   

72 “Não nego a existência do direito de o contribuinte se auto-organizar; afirmo apenas que o exercício deste direito 

é dependente da existência de uma razão extratributária, econômica, empresarial, familiar etc. que o justifique.”  

(GRECO, Marco Aurélio. Planejamento Fiscal e Interpretação da Lei Tributária, São Paulo: Dialética, 1998, 

pp. 140 e 141). 

73 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. 24ª Edição, Vol.I. Rio de Janeiro: Forense, 2016. 

P. 533,534. 

74 Ainda segundo Caio Mário (op.cit., p. 532), ao contrário da “dissimulação”, na simulação “(...) há um vício 

grave no ato, positivado na desconformidade entre a declaração de vontade e a ordem legal, em relação ao resultado 

daquela ou em razão da técnica de sua de vontade e a ordem legal, em relação ao resultado daquela ou em razão 

da técnica de sua realização. Consiste a simulação em celebrar-se um ato, que tenha aparência normal, mas que, 

na verdade, não visa ao efeito que juridicamente devia produzir”. 
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Denota-se claramente o caráter subjetivo do que poderia ser considerado ato ou negócio 

jurídico dissimulado. Daí muito provavelmente a preocupação do legislador complementar 

quanto a possíveis excessos das autoridades fiscais responsáveis pelas diligências, não deixando 

liberdade ao Poder Executivo para regulamentar o que poderia ser entendido por 

“dissimulação” e, considerando a gravidade das ilações que podem advir das possíveis 

interpretações da norma (e tendo como premissa que o CTN não adotou conceitos mais 

precisos, como os de abuso de forma ou de abuso de direito, por exemplo), preferiu a legislação 

complementar submeter ao Poder Legislativo a disciplina da matéria. 

 

Logo no ano seguinte ao da publicação da Lei Complementar nª 104/2001, a Medida 

Provisória nº 66/2002 deu os primeiros passos para a regulamentação do tema e, além de 

estabelecer os ritos formais que deveriam ser observados pelos agentes fiscais ao 

desconsiderarem atos ou negócios jurídicos praticados pelos contribuintes por pretensamente 

dissimulados, procurou criar balizas para que fossem identificadas as hipóteses da mencionada 

desconsideração.  É o que se depreende dos seus arts. 13 e 14, abaixo reproduzidos: 

 

PROCEDIMENTOS RELATIVOS À NORMA GERAL ANTI-ELISÃO  

Art. 13. Os atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a 

ocorrência do fato gerador de tributo ou a natureza dos elementos constitutivos de 

obrigação tributária serão desconsiderados, para fins tributários, pela autoridade, 

administrativa competente, observados os procedimentos estabelecidos nos arts. 14 e 

19 subsequentes.  

 

Art. 14. São passiveis de desconsideração os atos ou negócios jurídicos que visem a 

reduzir o valor de tributo, a evitar ou a postergar o seu pagamento ou a ocultar os 

verdadeiros aspectos do fato gerador ou a real natureza dos elementos constitutivos 

da obrigação tributária.  

 

§1º Para a desconsideração de ato ou negocio jurídico dever-se-á levar em conta, entre 

outras, a ocorrência de:  

 

I – falta de propósito negocial; ou  

II – abuso de forma.  

 

§2º Considera-se indicativo de falta de propósito negocial a opção pela forma mais 

complexa ou mais onerosa, para os envolvidos, entre duas ou mais formas para a 

prática de determinado ato.  

 

§3º Para o efeito do disposto no inciso II do § 1º, considera-se abuso de forma jurídica 

a prática de ato ou negocio jurídico indireto que produza o mesmo resultado 

econômico do ato ou negócio jurídico dissimulado.  
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A referida Medida Provisória, quando de sua conversão em Lei, teve suprimidos os 

dispositivos que regulamentavam a denominada “norma anti-elisão”, e, desde então, não foi 

aprovada lei com tal propósito em âmbito nacional.  A definição legal dos procedimentos a 

serem observados para atuação das autoridades administrativas na desconsideração de atos ou 

negócios jurídicos dos contribuintes é medida que se impõe, posto que expressamente prevista 

em lei complementar, de certo com o objetivo de evitar excessos e discricionariedades. 

 

Em que pese a ausência, até hoje, de tal regulamentação legal em âmbito federal, fato é 

que as autoridades fiscais da RFB por vezes desconsideram atos ou negócios jurídicos, 

entendendo-os praticados com abuso de forma (ou até de direito), sem propósito negocial ou 

sem fundamentação econômica, como ocorreu em tantos casos envolvendo a contratação para 

importação e operação de navios e plataformas de petróleo e gás natural no Brasil, bem como 

em outros que se tornaram famosos, como nos que tratam de operações societárias de compra 

e venda de empresas com apuração de ágio nas aquisições, por exemplo.   

 

Em alguns desses lançamentos tributários, as autoridades fiscais chegaram a apontar 

supostas evidências da ocorrência de simulação, o que importa, além de consequências de 

ordem criminal (representação fiscal para fins penais75), também a imposição de multa 

qualificada, da ordem de 150% do crédito tributário respectivo.   

 

Todavia, na grande maioria dos casos, o CARF vem afastando as evidências de 

simulação e multas agravadas por ausência de prova de sua ocorrência76.   Não obstante, tanto 

nos casos envolvendo as operações sob estudo quanto nos conhecidos julgados de ágio em 

grandes operações de fusão, aquisição, incorporação e privatização no Brasil, em diversas 

oportunidades as autoridades fiscais adotaram conceitos do que poderia configurar espécie de  

“dissimulação” praticada pelos contribuintes e, na ausência de norte específico a ser dado por 

lei ordinária até hoje inexistente para regulamentar o art. 116, § único, do CTN, as autuações 

fiscais consideraram eventual abuso de forma (é mais rara autuação com base em abuso de 

 
75 Art. 83, da Lei nº 9.430/1996. 

76 Em julgamento datado de 05.11.2019, a Primeira Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF 

afastou a multa agravada imposta pelas autoridades fiscais na operação envolvendo o Casino e o Grupo Pão de 

Açúcar, embora, no mérito, tenha mantido a autuação (processo nº 16561.720059/2013-25).  No mesmo sentido 

da desqualificação da multa agravada, o Acórdão nº 1201-002.893, julgado pela Segunda Câmara (1ª Turma 

Ordinária) em sessão de 16.04.2019. 
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direito), inexistência de propósito negocial ou ausência de fundamentação econômica para as 

operações realizadas, nelas encontrando o que consideraram ser arranjos artificiais.   

 

A figura do abuso de direito, menos comumente adotada de modo apartado e 

fundamentado pelas autoridades fiscais77 (não invocada desta forma pela RFB nos casos sob 

exame), advinda do direito privado, vem sendo cada vez mais estudada pela doutrina.   

 

Como visto, ela se encontra entre os fundamentos da GAAR brasileira desde a exposição 

de motivos do § único, do art. 116, do CTN, e poderia ser invocada quando o contribuinte 

estrutura as suas operações apenas buscando evitar a incidência tributária por motivações 

fundamentalmente fiscais, excedendo os limites da boa-fé, dos bons costumes, ou exercendo o 

seu direito sem observar as limitações impostas por seus fins econômicos ou sociais78, em 

princípio, causando dano à coletividade. 

 

Roberto França de Vasconcellos79 é conclusivo: “(...) acreditamos que os atos e 

negócios praticados com fins exclusivamente tributários podem ser enquadrados como abuso 

de direito e requalificados para fins de incidência da lei tributária”.   Na sequência, o autor 

pondera: 

 

A questão não é tão simples, contudo, quando há outras razões, além da tributária, 

envolvidas.  É muito difícil aferir com segurança qual foi a razão preponderante que 

motivou o contribuinte a adotar determinado procedimento: de ordem tributária, 

comercial, eficiência, escala etc.  Estaria o Fisco tecnicamente apto a proceder a esse 

tipo de ponderação? 
 

De que forma poderá o Fisco afirmar que o objetivo do procedimento adotado pelo 

contribuinte teve motivação preponderantemente fiscal e assim lavrar auto de infração 

e imposição de multa?  Em princípio, o contribuinte terá a oportunidade de esclarecer 

à autoridade administrativa, durante o processo de fiscalização, as suas razões.  Ocorre 

que o mundo corporativo é extremamente complexo – estaria o agente fiscal 

capacitado a concluir pela prevalência da motivação tributária considerando todos os 

argumentos apresentados pelo contribuinte como meros pretextos ou atribuir-lhes 

importância secundária?     

 
77 Os casos mais conhecidos de aplicação da teoria dizem respeito à constituição de pessoas jurídicas para a 

prestação de serviços personalíssimos (comumente chamados de “pejotização”), sendo notórios os julgamentos 

envolvendo o treinador de futebol Luiz Felipe Scolari (Ac. nº 106-14.244, CC do MF – sessão de 20.10.2004) e o 

apresentador de TV Carlos Massa, o “Ratinho” (Ac. nº 104-18.641).  O CARF, nos autos do Ac. nº 2102-00.447, 

proferido pela 2ª Turma Ordinária, da 1ª Câmara (sessão de 04.12.2009), detalhou a aplicação da teoria do abuso 

de direito ao caso concreto. 

78 Art. 187, do Código Civil Brasileiro, aprovado pela Lei nº 10.406/2002. 

79 VASCONCELLOS, Roberto França. “Planejamento tributário: Elisão versus evasão fiscal: relação entre o 

direito tributário e o direito privado”. In PISCITELLI, Tathiane (coord.). O Direito Tributário na prática dos 

Tribunais Superiores: Sistema Tributário Nacional e Código Tributário Nacional em debate. São Paulo: 

Saraiva, 2013, pp. 299- 340. 
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Ponderações semelhantes são feitas por João Rafael L. Gândara de Carvalho80, que 

questiona:  

 

Que motivações são boas ou ruins para se defender a validade e eficácia de um 

determinado planejamento tributário?  Quem irá definir as boas ou más razões?  Será 

uma Autoridade Fiscal, cuja atividade é vinculada?  Quem garante que o contribuinte 

não irá simplesmente trazer razões genéricas para defender o planejamento fiscal 

contestado, recorrendo a certos chavões como “busca de eficiência”, “minimização 

de custos operacionais”, “gestão mais eficaz”, “melhor dinâmica empresarial” para 

realizar o mais agressivo dos planejamentos tributários?  Afinal, não se pode praticar 

negócios exclusivamente porque se pagará menos tributos?  Essas são perguntas para 

as quais a teoria do abuso de direito não traz muitas explicações.   No entanto, ao 

deixar essas perguntas sem respostas, a teoria do abuso abre espaço para 

considerações das mais diversas ordens, no que tange à estruturação de um negócio, 

quando o Direito Tributário deve ser, ao máximo, certo, seguro e concebido para 

reduzir complexidade, tornando os casos “fáceis”. 

 

Naturalmente, como Vasconcellos também adverte na mesma obra acima mencionada, 

considerando que o direito de auto-organização dos contribuintes se apoia no fundamental valor 

da liberdade, os negócios lícitos gozam da presunção de não abusividade, pelo que “cabe ao 

fisco o ônus da prova da finalidade preponderantemente fiscal do negócio para que, aí sim, 

possa justificar a desqualificação.”    

 

Como visto, considerando a falta de regulamentação à GAAR brasileira, não há 

procedimentos claros a serem observados pelas autoridades fiscais federais para a 

desconsideração das operações por “dissimulação”, o que enseja avaliação caso a caso de 

evidências de artificialidade em certos contratos ou operações realizadas pelos contribuintes. 

 

No caso da contratação internacional de navios e plataformas pela indústria de petróleo 

e gás natural no Brasil, a maioria das autuações parte da premissa de que a estrutura contratual 

em si seria artificial, havendo suposta divisão de contratação que deveria ser única.    

 

Ainda que sem uso específico de regulamentação inexistente da GAAR brasileira, os 

lançamentos levados a termo pela RFB contra os contribuintes em regra apontam 

irregularidades nas operações, algumas das quais, se provadas, poderiam macular os negócios 

jurídicos realizados e, de fato, determinar a descaracterização de um ou outro contrato ou de 

todo o plexo de operações do contribuinte.  Outras, apenas ensejariam autuação específica 

quanto à falha cometida, não necessariamente comprometendo o todo das operações realizadas.   

 
80 CARVALHO, João Rafael L. Gândara.  Forma e Substância no Direito Tributário. São Paulo: Almedina, 

2016. p. 344. 
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É do que passaremos a tratar. 

 

5.1. Execução simultânea de contratos de afretamento e serviços – “splitting-

up of contract” (?) – artificialidade versus práticas de mercado 

 

 

O primeiro ponto sustentado pelas autoridades fiscais nas autuações que 

descaracterizam as operações em exame diz respeito a uma suposta artificialidade na existência 

de dois contratos simultâneos, sendo um de afretamento ou aluguel de navios e plataformas de 

petróleo e gás natural (este em regra celebrado entre empresa estrangeira e empresa de óleo e 

gás brasileira), e outro de prestação de serviços para operação desses mesmos navios e 

plataformas, celebrado entre a empresa brasileira prestadora de serviços (em regra, do mesmo 

grupo econômico da empresa estrangeira proprietária do bem) e a empresa de óleo e gás 

brasileira contratante do afretamento. 

 

No particular, a questão posta pela RFB e que vem sendo enfrentada em diversas 

autuações fiscais é: estamos diante de um caso típico de “fragmentação de contratos” (o 

denominado splitting-up of contract), em divisão artificial de contratação que seria única, ou 

estamos tratando de operação de mercado, com real substância econômica e plenamente 

justificada pela legislação pátria e conforme as práticas usuais do setor?   Se aplicados conceitos 

típicos de falta de propósito negocial ou de abuso de forma, a operação resistiria de modo 

legítimo? 

 

  No caso concreto em estudo, analisando as autuações fiscais levadas a termo contra os 

contribuintes, embora as autoridades fiscais não adotem com precisão conceitos de simulação, 

abuso de forma, falta de propósito negocial ou de substância econômica, ou mesmo de abuso 

de direito, por exemplo, afirmam categoricamente nos lançamentos que a contratação separada 

do afretamento/aluguel das embarcações ou plataformas e dos serviços correlatos seria 

artificial, por configurar bipartição de contrato que deveria ser único. 

 

Antes da análise de outros fatores que poderiam denotar tal artificialidade (como será 

visto nos tópicos a seguir, estes relacionados, em essência, ao preço atribuído a cada uma das 

operações e à possível confusão patrimonial durante a execução dos contratos), importante 

iniciar pela afirmativa da Receita Federal do Brasil de que, em tais casos, a artificialidade seria 

ínsita, indissociável, à própria contratação nos moldes em que realizada.   
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Nas autuações levadas a cabo sobre o tema, a RFB invariavelmente sustenta que, diante 

de operação que (por compreensão de seus agentes fiscais) seria única, os contribuintes optaram 

por dividir as prestações em duas, mediante uso de planejamento tributário artificial.  

 

Em verdade, a situação é inversa.  O afretamento ou aluguel de navios e plataformas de 

petróleo e gás encerra obrigações próprias, plenamente passíveis de regulação em instrumento 

específico e com importantes balizadores regulatórios, bem como denotando realidade 

econômica de mercado indiscutível, assim como ocorre, também, com os serviços prestados 

mediante uso desses bens nas mais variadas atividades relacionadas à exploração e produção 

offshore de hidrocarbonetos, entre operação das plataformas, posicionamento dessas estruturas 

com uso de navios de apoio marítimo, lançamento de linhas e risers, entre outras atividades 

específicas. 

 

Em artigo intitulado “A tributação nos contratos de afretamento da indústria do 

petróleo”81, Fábio Fraga e Marcus Lívio bem anotaram: “separar duas coisas que podem ser 

separadas possui um propósito em si mesmo, que é preservar o princípio da isonomia, de modo 

a se tratar situações distintas de forma distinta.   A utilização de um contrato misto ou coligado, 

portanto, não pode ser encarada como instrumento para realização de um planejamento 

tributário.  Deve sim ser vista como mecanismo, inserido no campo da liberdade contratual 

privada e da livre iniciativa, apto a regular relações interpessoais naturais e cotidianas.”   

 

Mais adiante, no mesmo artigo, os dois autores passam pelas diversas fases da 

jurisprudência pátria a respeito dos contratos com prestações e obrigações múltiplas, desde a 

primeira, em que se buscava ordinariamente a preponderância econômica nos chamados 

“contratos mistos”, sobretudo em conflitos envolvendo ISS e ICMS, até a última fase, onde, em 

casos semelhantes, os Tribunais passaram a identificar a necessidade de bem identificar e 

compreender as atividades que encerram obrigações próprias, autônomas, desde que claramente 

especificadas e precificadas contratualmente.  No particular, podem – e devem – produzir 

efeitos tributários próprios. 

 

Com efeito, em maio de 2014, o Plenário da Suprema Corte sedimentou seu 

posicionamento pela incidência tributária própria às relações contidas em contratos de relações 

 
81 GOMES, Marcus Lívio e RIBEIRO, Ricardo Lodi.  A Tributação na Indústria do Petróleo e Gás Natural. 

Rio de Janeiro: Almedina, 2016. p. 15-47.   



 47 

complexas quando de fato existentes prestações múltiplas, claramente identificadas e 

devidamente precificadas, ao julgar no seguinte sentido: “a Súmula Vinculante 31, que assenta 

a inconstitucionalidade da incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 

nas operações de locação de bens móveis, somente pode ser aplicada em relações complexas se 

a locação de bens móveis estiver claramente segmentada da prestação de serviços, seja no que 

diz com o seu objeto, seja no que concerne ao valor específico da contrapartida financeira”82.     

 

Portanto, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, uma contratação 

complexa que envolve tanto o aluguel de equipamentos quanto a prestação de serviços deve ser 

tributada separadamente desde que os objetos contratuais indiquem a autonomia das 

contratações, o que deve ser confirmado, também, pelos valores pactuados e, por certo, 

verificado, de fato, economicamente. 

 

No caso em estudo, se o afretamento de embarcações ou plataformas realizado entre a 

empresa estrangeira e a oil company no Brasil encerra prestações e obrigações próprias, bem 

como, sendo realizado a valor de mercado, deve ser assim entendido pelo direito tributário, 

produzindo os efeitos pertinentes, o mesmo se aplicando aos serviços contratados entre aquela 

oil company e a empresa brasileira do mesmo grupo econômico da afretadora. 

 

Não estamos diante, por exemplo, de um caso típico de splitting-up of contract, ou 

divisão artificial de contratos, quando uma contratação única é artificialmente dividida para 

alcançar resultado tributário que não seria próprio da operação e que não seria obtido de modo 

diverso.    

 

Caso clássico ocorre na tributação internacional do Imposto sobre a Renda, quando os 

tratados celebrados entre os países nos termos da Convenção Modelo da OCDE estabelecem, 

em seu art. 5º, para efeito de determinação de um estabelecimento permanente a ser tributado 

no país de destino de um investimento, que uma construção realizada por empresa de um país 

no outro país contratante não será considerada “estabelecimento permanente” neste segundo 

país desde que não exceda um certo prazo (em geral, de 12 meses).   Há casos em que os 

contribuintes dividem um mesmo contrato mais longo em curtos períodos de tempo apenas para 

 
82 Agravo Regimental na Reclamação nº 14.290, julgado em 22.05.2014, DJe de 20.06.2014.  Relatora: Ministra 

Rosa Weber. Plenário do Supremo Tribunal Federal. 
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evitar a configuração de estabelecimento no outro país, deixando de atrair para este último a 

competência para a tributação do imposto sobre a renda83.     

 

De modo oposto, a operação em análise no presente estudo se distancia bastante daquela 

situação, já que não se está diante de contratação única artificialmente dividida, como naquele 

caso, mas de contratações distintas, com objetos e obrigações particulares, bem identificados, 

e regulados por legislação própria.   

 

Naturalmente, não basta que os contratos disponham de modo formal sobre as 

obrigações e prestações das partes sem que, de fato, seus objetos sejam verificados na prática, 

sob pena de artificialidade que macularia a contratação como um todo, sendo imprescindível 

que as empresas estejam estruturadas e capacitadas, legal e operacionalmente, para que façam 

frente aos compromissos assumidos, que os assumam e executem, e que essa realidade seja 

retratada financeira, operacional e contabilmente.   

  

Assim, por um lado, diante da estruturação das operações pelos contribuintes, estes 

estão protegidos pelos princípios da legalidade, da tipicidade cerrada, pelas garantias 

subsistentes nos direitos fundamentais e nas limitações ao poder de tributar presentes na Carta 

Magna, além do direito à livre iniciativa (art. 170, da CF/88).  Por outro lado, aquelas operações, 

retratadas contratualmente, devem estar diretamente correlacionadas aos atos efetivamente 

praticados pelos contribuintes, ou seja, coerentes com as situações fáticas e negociais 

efetivamente vivenciadas em seu cotidiano, além de em consonância com seus objetivos 

sociais.  

 

Vale destacar que, muito antes da Lei Complementar nº 104/2001, o art. 118, do Código 

Tributário Nacional, já previa que a definição legal do fato gerador do tributo deve ser 

interpretada abstraindo-se “da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos 

contribuintes, responsáveis ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus 

efeitos”, e “dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos”. 

 
83 Segundo os comentários oficiais da OCDE ao art. 5º, da Convenção Modelo:  “The twelve-month threshold has 

given rise to abuse; it has sometimes been found that enterprises (mainly contractors or subcontractors working 

on the continental shelf or engaged in activities connected with the exploration and exploitation of the continental 

shelf) divided their contracts up into several parts, it covering a period of less then twelve month and attributed to 

a different company which was, however, owned by the same group”.  Model Tax Convention (condensed 

version), OECD 2017, commentary on article 5, paragraph 52. https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/model-tax-

convention-on-income-and-on-capital-condensed-version-2017_mtc_cond-2017-en#page131 (último acesso em 

27.03.2020).  

https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-condensed-version-2017_mtc_cond-2017-en#page131
https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-condensed-version-2017_mtc_cond-2017-en#page131
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Portanto, ainda que com a tradição legalista brasileira, desde sempre o Código 

Tributário Nacional trazia preocupação no tocante ao nascimento da obrigação tributária a partir 

da efetiva ocorrência do fato gerador do tributo, com a real verificação de cada operação ou 

fato que originasse a obrigação tributária, ou, porque não dizer, a partir da substância econômica 

dos atos ou negócios praticados, que devem prevalecer em face das meras formalidades.  

 

Com a evolução do combate aos planejamentos tributários abusivos, as autoridades 

fiscais cada vez mais passaram a buscar a essência sobre a forma.  Sergio André Rocha84 trata 

com propriedade dessa mudança de orientação: 

 
No século XXI, o modelo de controle do planejamento tributário no Brasil mudou 

cento e oitenta graus.  Depois de décadas de formalismo, o Brasil passou a seguir em 

outra direção, adotando nova postura, a qual passou a examinar a substância dos atos 

praticados à luz dos tipos legais e da própria teleologia da norma tributária. 

 

Atualmente, as autoridades fiscais desafiam as reestruturações societárias e os 

modelos de negócio que não tenham propósito negocial ou justificativas não 

tributários.  Ou seja, qualquer estrutura ou modelo que seja justificado apenas pela 
economia tributária proporcionada tende a ser desconsiderado pelas autoridades 

fiscais. 

 

Debates sobre o chamado planejamento fiscal abusivo não estão limitados ao Sistema 

Tributário Nacional. A luta contra o mesmo é justamente o núcleo do projeto de 

combate à erosão da base tributável e à transferência de lucros para jurisdições de 

baixa tributação da OCDE/G-20 (Base Erosion and Profit Shifting – BEPS). 

 

Cada vez mais busca-se um ponto de inflexão entre o direito do contribuinte de 

organizar os seus negócios de modo mais eficiente (inequivocamente assegurado às empresas 

e sendo, para os administradores das grandes corporações, sobretudo as de capital aberto, 

também um dever legal junto aos acionistas85) e o direito da coletividade, consistente na 

arrecadação tributária que deve beneficiar a todos, esta representada por autoridades fiscais que 

cuidarão para que esse direito não seja exercido por meio de operações legalmente estruturadas 

para atingir efeitos tributários outros que não os que lhes seriam próprios.   

 

Não obstante, no desenvolver de suas atividades, cabe à autoridade administrativa 

demonstrar cabalmente quais as operações efetivamente praticadas (e objetivadas) pelos 

contribuintes que eventualmente não estejam adequadas às contratações realizadas, e as razões 

pelas quais a estruturação daquelas operações não seria aceitável por não se prestar à atividade 

 
84 ROCHA, Sergio André. Estudos de Direito Tributário Internacional.  Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 

2016. p, 20. 
85 O dever de diligência é exigido do administrador por expressa determinação legal (art. 153, da Lei nº 6.404/1976.  
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exercida ou por não encerrar propósito negocial próprio, nos termos do art. 142, do Código 

Tributário Nacional.    No caso presente, para considerar a existência de operação única 

eventualmente dividida de modo artificial pelos contribuintes, as autoridades fiscais deveriam 

apontar os elementos que justificassem tal assertiva. 

 

O simples argumento de que as operações encerram tributação menor do que a 

verificada caso as duas atividades (afretamento e serviços correlatos) pudessem ser uma só – 

não sendo –, tal como pretensamente objetivado pelo fisco, não pode justificar a 

desconsideração pura e simples dos atos praticados. Nesse contexto, Roque Antônio Carraza86, 

tratando da GAAR brasileira, foi preciso: 

 
Embora este parágrafo único não seja, em si só, inconstitucional, tal vício far-se-á 

presente caso o dispositivo venha interpretado, pelas autoridades fiscais, como 

contendo uma autorização para sancionar contribuintes, desconsiderando a realização 

de negócios lícitos, aos simples argumentos de que estes não estariam sujeitos à 

tributação ou levariam a uma tributação mitigada. 

 

 

Ou seja, por um lado, não podem os contribuintes organizar suas operações usando 

subterfúgios para a obtenção de tratamento fiscal que não seria próprio às suas operações, mas, 

por outro lado, não podem ser condenados por terem buscado a alternativa menos onerosa entre 

duas possíveis, ambas próprias de suas atividades, o que seria, além de total tolhimento à livre 

iniciativa, também dar à autoridade administrativa poder discricionário totalmente incompatível 

com um estado democrático de direito.  

 

No caso em questão, se as autoridades fiscais entendem pela impossibilidade de 

contratação do afretamento internacional por meio de operação própria, específica, com os 

serviços de operação dos equipamentos contratados de modo apartado, devem indicar as razões 

pelas quais tal escolha negocial seria em si artificial ou, em outras palavras, as razões pelas 

quais a contratação deveria ser única sob seu ponto de vista.  

 

Como assevera Richard Krever em obra coordenada por Michael Lang87, tratando da 

aplicação das normais gerais antielisivas, “GAARs cannot be used by tax authorities to 

substitute alternative hypothetical arrangements simply because a higher tax alternative exists.”   

 
86 CARRAZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário – 21ª Ed. São Paulo: Malheiros, 

2005, p.452 
87 LANG, Michael.  GAARs – A Key Element of Tax Systems in the Post-BEPS World. Amsterdam: IBFD, 

2016, p. 7 
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Mais adiante, o autor arremata: “in every case, however, the question remains whether the 

alternative hypothetical transaction that the tax authorities seek to substitute for the one that 

took place in legal form at least is the most appropriate alternative”. 

 

Os nortes acima são fundamentais não só no Brasil mas em qualquer país que tenha 

adotado uma regra geral antielisiva ou que adote conceito de substância econômica, quais 

sejam: (i) as operações praticadas pelos contribuintes não podem ser desqualificadas 

simplesmente porque existiria alternativa mais gravosa (que seria a preferida pelo fisco); e (ii) 

a desqualificação das operações teria que denotar artificialidade tal que deixasse evidente qual 

seria a alternativa apropriada e não apenas uma entre muitas possivelmente escolhidas pelas 

autoridades fiscais.   

 

Quanto à doutrina que sustenta a essência sobre a forma (substance over form), em 

conceito trazido da legislação norte-americana, por meio de construção do “Internal Revenue 

Service - IRS” e das cortes federais dos EUA, busca-se determinar a efetiva substância 

econômica das transações realizadas pelos contribuintes, como destaca Sally Jones88:  

 

The substance-over-form doctrine holds that the IRS is entitled to look through the 

legal formalities to determine the true economic substance (if any) of a transaction.   

If the substance differs from the form, the tax consequences of the transaction will be 

based on the reality rather than the illusion. 

  

Julgando processo relativo à aplicação das denominadas normas CFC - Controlled 

Foreign Corporations (normas contidas na legislação de Imposto de Renda para evitar o 

diferimento da tributação com uso de entidades estabelecidas em jurisdições de baixa 

tributação), o Tribunal de Justiça da Corte Europeia adotou conceito interessante no julgamento 

do célebre caso Cadbury Schweppes89, segundo o qual os grupos multinacionais não podem se 

valer de wholly artificial arrangements para o curso de suas atividades.90 

 

Em recente estudo, Marius Brustuen91 conclui: 

 

 

 
88 JONES, S.M. Federal taxes and management decisions. New York: Irwin McGraw-Hill, 1999, p. 73). 

89 Case C-196/04, of September 12, 2006 (Cadbury Schweppes pic, Cadbury Schweppes Overseas Ltd c 

Commissioners of Inland Revenue). 
90 XAVIER, Alberto.  Direito Tributário Internacional do Brasil.  Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 275. 
91 BRUSTUEN, Marius.  Establishments and Wholly Artificial Arrangements.  Master thesis, University of 

Oslo. http://hdl.handle.net/10852/62544 .(último acesso em 27.05.2020). 

http://hdl.handle.net/10852/62544
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Within the scope of the freedom of establishment, a wholly artificial arrangement 

involves the existence of tax motives (subjective element) and the absence of genuine 

economic activity, which is the objective pursued by the freedom of establishment 

(objective element). 

 

Although the interpretation of the concept of wholly artificial arrangements may differ 

between Member States, the Cadbury Schweppes judgment does offer some guidance.  

However, Member States are not allowed to automatically assume that taxpayers are 

engaged in abusive practices merely because of, for example, the use of a certain 

company structure. Instead, the legislation must enable national courts to consider on 

a case-by-case basis whether the taxpayer is involved in an artificial arrangement for 

the purpose of avoiding tax: “the finding of such an arrangement requires that, on a 

case-by-case basis, an overall assessment of the relevant situation be conducted”.92 
 

Os julgamentos do CARF a respeito de operações desconsideradas por suposto abuso 

de forma ou falta de propósito negocial em geral têm adotado conceito semelhante.  Em cada 

caso concreto, não basta a simples ilação da autoridade fiscal sobre operação eventualmente 

estruturada pelo contribuinte de modo indireto ou que não seria o mais adequado pelo fisco, 

mas deve haver efetiva prova da ausência de substância econômica para as operações em face 

da forma adotada (substance over form) ou da ausência de propósito negocial (business 

purpose) para as operações praticadas. 

 

Além dos mencionados julgamentos em processos envolvendo casos de ágio em 

diversas reestruturações societárias, em que o órgão julgador busca identificar se os elementos 

de cada operação indicam ou não negócios praticados em condições de mercado e com 

substância econômica, em muitos outros casos o CARF segue a mesma tendência, como nos 

que envolvem exportação realizada com posterior revenda via “tradings” estrangeiras.   No caso 

MARCOPOLO93, relativamente à existência de motivação fiscal para a operação, assim se 

posicionou o Colegiado: 

 
Veja que a localização dessas empresas, em países com tributação favorecida, no 

máximo, poderia indicar uma motivação de economia fiscal pela Recorrente, o que 

não é, contudo, indicativo de irregularidade ou simulação de operações de revenda, 

especialmente quando tais operações e a participação dessas empesas restaram 

cabalmente evidenciadas.   
 

Note-se que o julgador administrativo considerou a existência de economia fiscal na 

operação estruturada pelo contribuinte mas entendeu pela real existência, com substância 

econômica e propósito negocial, de cada uma das etapas, considerando não haver indicativo de 

 
92 Case C-504/16 Deister Holding AG and Juhler Holding A/A v Bundeszentralamt für Steuern. 
93 Acórdãos nºs 1402-00.752, 1402-00.753 e 1402-00.754, julgados em 30.09.2011 pela 4ª Câmara/2ª Turma 

Ordinária do CARF.  No mesmo sentido, os Acórdãos nºs 9101-01.402 e 9101-01.403, julgados pela Câmara 

Superior de Recursos Fiscais do CARF em 12.06.2012. 
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irregularidade a partir da efetiva comprovação da realização das operações declaradas, com 

participação cabalmente evidenciada das empresas envolvidas. 

 

Considerando que a legislação brasileira não criou por lei ordinária (como deveria tê-lo 

feito por mandamento de lei complementar) parâmetros a serem observados para o caso de 

desconsideração de operações consideradas dissimuladas, ao contrário da legislação de muitos 

países que impuseram GAARs em suas legislações, os quais implementaram normas ou testes 

mais objetivos, essa lacuna vem sendo preenchida pelo entendimento jurisprudencial e 

sobretudo do CARF, o qual aponta para a análise individual de substância econômica ou para 

conceito semelhante ao adotado pela Corte Europeia quanto às estruturas que envolveriam 

arranjos totalmente artificiais (wholly artificial arrangements). 

 

Enquanto norma legal não trouxer parâmetros claros para a adoção da GAAR brasileira, 

teremos uma espécie de “teste de propósito principal” (PPT, na sigla em inglês) caso a caso 

com base nos precedentes administrativos e judiciais94 sobre o tema.   Quanto às operações de 

que trata o presente estudo, cabe a identificação dos elementos que suportam cada um dos 

contratos celebrados pelos contribuintes (afretamento/aluguel e serviços), afastando eventual 

ilação sobre a ocorrência da divisão artificial muitas vezes sustentada pelas autoridades fiscais. 

 

Na inexistência de teste específico definido pela legislação brasileira para verificação 

da substância econômica das operações e dos respectivos propósitos negociais, compete às 

autoridades fiscais explicação pormenorizada e prova das razões pelas quais estariam 

desconsiderando as operações praticadas pelos contribuintes.   Sobre a função das autoridades 

administrativas no particular, e seu dever de provar a existência de vício na conduta dos 

contribuintes, Heleno Tôrres95 é enfático: 

 
Por isso, o pressuposto de conduta elusiva deverá ser identificado caso a caso, não 

podendo ser tomado por presunção, a partir da constituição de negócios atípicos, não-

formais, indiretos ou fiduciários, haja vista as garantias do ordenamento às três 

liberdades contratuais de formas, tipos e causas.  O vício precisa ser provado, segundo 

procedimento regular e com amplas garantias de defesa. 

 

 

No caso dos contratos de afretamento/aluguel e de serviços de operação simultânea em 

estudo, como visto, consubstanciam operações praticadas pelo mercado de petróleo e gás com 

 
94 Não há posicionamento jurisprudencial consolidado sobre o efetivo alcance da GAAR brasileira e, apesar dos 

votos proferidos em Plenário Virtual, ainda parece incerto o desfecho da ADIN nº 2.446. 

95 TÔRRES, Heleno.  Direito Tributário e Direito Privado.  São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 

271. 
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nítido propósito negocial e sem que o único objetivo seja a economia de tributos, embora, por 

certo, a carga tributária sobre as atividades de exploração e produção de combustíveis fósseis 

seja um fator importante para a indústria, por vezes decisivo para a definição pela realização ou 

não de investimentos no País, tanto que há desonerações próprias para o setor, previstas em lei; 

vale dizer, renúncias fiscais previstas pelo Estado com base em políticas públicas claramente 

definidas e informadas ao mercado, observada a lei de responsabilidade fiscal e respectivas 

contrapartidas (art. 14, da Lei Complementar nº 101/2000). 

 

Naturalmente, artificialidades podem ser encontradas nas operações, e a respeito delas 

as autoridades fiscais podem – e devem – exercer o seu ofício, o que não significa que o modelo 

em si, de contratação de afretamento ou aluguel de navios e plataformas com execução 

simultânea por contrato de serviços, possa ser considerado como simulação ou dissimulação de 

operação própria, que em tese deveria ser “una”, por meio de espécie de divisão artificial de 

contratos (splitting-up of contract).    

 

Tanto não se pode levar a efeito tal premissa que, com o advento da Lei nª 13.043/2014, 

a própria legislação passou a prever expressamente a estrutura contratual em análise, atribuindo 

a ela efeitos tributários próprios. 

 

 

5.2  Art. 106, da Lei nº 13.043/2014. Norma Antielisiva Específica (SAAR)?  

 

No final de 2014, em meio a um cenário de grande insegurança jurídica quanto aos 

riscos tributários das operações envolvendo a importação e operação de navios e plataformas 

na forma contratada por praticamente todas as empresas do segmento de petróleo e gás no Brasil 

(a começar pela própria PETROBRAS), foi publicada a Lei nº 13.043, que, em seu art. 106, 

trouxe norma específica a ser aplicada aos contratos em tela, ao modificar a Lei nº 9.481/1997 

no tocante ao tratamento de alíquota zero de IRRF às remessas em contraprestação ao 

afretamento e aluguel de embarcações, nos seguintes termos: 

Art. 106. O art. 1º da Lei nº 9.481, de 13 de agosto de 1997, passa a vigorar acrescido 

dos seguintes §§ 2º a 8º , renumerando-se o atual parágrafo único para § 1º:  

“Art. 1º  (...) 

§ 2º No caso do inciso I do caput deste artigo, quando ocorrer execução simultânea 

do contrato de afretamento ou aluguel de embarcações marítimas e do contrato de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9481.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9481.htm#art1%C2%A72.
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prestação de serviço, relacionados à prospecção e exploração de petróleo ou gás 

natural, celebrados com pessoas jurídicas vinculadas entre si, do valor total dos 

contratos a parcela relativa ao afretamento ou aluguel não poderá ser superior a: 

I - 85% (oitenta e cinco por cento), no caso de embarcações com sistemas flutuantes 

de produção e/ou armazenamento e descarga (Floating Production Systems - FPS); 

II - 80% (oitenta por cento), no caso de embarcações com sistema do tipo sonda para 

perfuração, completação, manutenção de poços (navios-sonda); e 

III - 65% (sessenta e cinco por cento), nos demais tipos de embarcações. 

§ 3º Para cálculo dos percentuais previstos no § 2º, o contrato celebrado em moeda 

estrangeira deverá ser convertido para Real à taxa de câmbio da moeda do país de 

origem, fixada para venda pelo Banco Central do Brasil, correspondente à data da 

apresentação da proposta pelo fornecedor, que é parte integrante do contrato. 

§ 4º Em caso de repactuação ou reajuste dos valores de quaisquer dos contratos, as 

novas condições deverão ser consideradas para fins de verificação do enquadramento 

do contrato de afretamento nos limites previstos no § 2º. 

§ 5º Para fins de verificação do enquadramento das remessas de afretamento nos 

limites previstos no § 2º, deverá ser desconsiderado o efeito da variação cambial. 

§ 6º A parcela do contrato de afretamento que exceder os limites estabelecidos no § 

2º sujeita-se à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por 

cento) ou de 25% (vinte e cinco por cento), quando a remessa for destinada a país ou 

dependência com tributação favorecida, ou quando o arrendante ou locador for 

beneficiário de regime fiscal privilegiado, nos termos dos arts. 24 e 24-A da Lei nº 

9.430, de 27 de dezembro de 1996. 

§ 7º Para efeitos do disposto no § 2º, será considerada vinculada a pessoa jurídica 

proprietária da embarcação marítima sediada no exterior e a pessoa jurídica prestadora 

do serviço quando forem sócias, direta ou indiretamente, em sociedade proprietária 

dos ativos arrendados ou locados. 

§ 8º O Ministro da Fazenda poderá elevar ou reduzir em até 10 (dez) pontos 

percentuais os limites de que trata o § 2º”.  

 

 

Como se depreende do texto legal, o dispositivo passou a estabelecer um limite máximo 

de remuneração aos contratos de afretamento ou aluguel (no contexto da execução simultânea 

de contratos de serviços) como condição para a fruição da alíquota zero prevista no art. 1º, I, da 

Lei nº 9.481/9796.   Vale dizer: a parcela excedente aos percentuais fixados para cada tipo de 

embarcação passou a ser tributada pelas alíquotas normais previstas em lei para as remessas ao 

exterior em geral. 

 

 
96 A Instrução Normativa RFB nº 1.455/2014, com as alterações promovidas nos anos seguintes, regulamenta o 

dispositivo e de certo modo compila os comandos legais vigentes sobre o tema.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9430.htm#art24
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9430.htm#art24
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A norma é inovadora em diversos sentidos.   O primeiro ponto importante a destacar foi 

a preocupação do legislador em positivar a forma de contratação adotada pelo mercado (como 

já mencionado, iniciada a partir de licitações promovidas pela PETROBRAS), fazendo-o de 

modo expresso ao conferir tratamento tributário próprio, específico, quando ocorrer execução 

simultânea entre o contrato de afretamento ou aluguel de embarcações marítimas e o contrato 

de prestação de serviços relativos a essas mesmas embarcações se houver vinculação entre as 

empresas contratadas97. 

A partir do momento em que a própria legislação impõe tratamento tributário próprio 

ao modelo de contratação adotado pelo setor de óleo e gás no Brasil, as autoridades fiscais, que 

exercem atividade plenamente vinculada (art. 142, do Código Tributário Nacional - CTN), não 

podem considerar o modelo de contratação em si artificial ou negar seus efeitos tributários (art. 

109, do CTN). 

 

Outro aspecto importante da norma foi considerar as plataformas como embarcações, 

ao indicar percentual próprio (85%)98 a ser observado para o afretamento ou aluguel dos FPS 

(Floating Production Systems) como condição para a incidência do IRRF à alíquota zero em 

tais contratações, o que inclui os FPSOs (Floating Production Storage and Offloading) 

utilizados em larga escala no Brasil, tais como os retratados nas imagens abaixo:    

 

 
97 Desta vez positivou-se no plano legal, embora, como visto, a Instrução Normativa RFB nº 1.089/2010, já 

exigisse expressamente a conexão entre os contratos de afretamento e de serviços para efeito de concessão do 

REPETRO, fundamental para as operações em análise. 

98 Percentual reduzido para 70% quanto aos fatos geradores posteriores a 1º de janeiro de 2018 (§ 9º acrescentado 

ao art. 1º, da Lei nº 9.481/1997, pela Lei nº 13.586/2017).  
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(Fig. 2) 

 

A aludida previsão expressa, ratificando os termos já expostos no presente estudo, no 

sentido de que as plataformas estão desde sempre compreendidas no conceito de embarcação, 

põe fim a essa discussão, ao menos no que se refere à aplicação do art. 1º, I, da Lei nº 9.481/97, 

também ao afretamento ou aluguel de plataformas de petróleo e gás natural.  O dispositivo traz 

ainda percentual máximo para a remuneração dos navios-sonda utilizados na perfuração, 

completação e manutenção de poços de petróleo e gás natural (80%), e estabelece em 60% o 

teto para remessas a título de afretamento ou aluguel dos demais tipos de embarcação 

(fundamentalmente, as de apoio marítimo já mencionadas no presente estudo99). 

 

Assim como ocorreu com as plataformas FPSO, que tiveram o percentual máximo para 

afretamento reduzido para 70%, a partir de janeiro de 2018, com o advento da Lei nº 

13.586/2017, houve redução desse limite (teto) para 60% no que concerne às sondas e para 50% 

quanto aos demais tipos de embarcação, exceto para as de apoio marítimo, que seguiram 

atendendo ao antigo percentual (65%) por disposição expressa100. 

 

Com isso, se as empresas brasileiras pagarem pelos afretamentos valores superiores aos 

percentuais máximos previstos na norma (por exemplo, em contratação de embarcação de apoio 

marítimo, caso a remessa a título de afretamento venha a ser superior a 65%, com pagamento 

pelos serviços correlatos em valor inferior a 35% do total contratado), a parcela de remessa ao 

exterior como contraprestação do afretamento ou do aluguel que exceder aos referidos limites 

 
99 Cf. ver a respeito p. 19. 
100 Conforme § 10, do art. 1º, da Lei nº 9.481/1997, inserido pela Lei nº 13.586/2017. 
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legais será tributada pelo IRRF à alíquota de 15% ou de 25% quando a remessa for destinada a 

país ou dependência com tributação favorecida ou quando o arrendante ou locador for 

beneficiário de regime fiscal privilegiado101.  

 

Contudo, se as empresas observarem os percentuais máximos previstos na legislação 

para atribuição de preço ao contrato de afretamento ou aluguel e ao contrato de prestação de 

serviços de execução simultânea, está preservada a aplicação da alíquota zero prevista em lei 

para o afretamento ou aluguel de embarcações. 

 

A norma veio claramente para conferir maior segurança jurídica às contratações de setor 

tão estratégico para o País, mas não apresenta propriamente característica típica de uma SAAR 

(Specific Anti-Avoidance Rule), visto que dispositivos legais dessa natureza em regra têm como 

objetivo reagir especificamente contra o uso de determinado esquema artificial para atingir 

resultado tributário próprio de operação com tributação beneficiada, requalificando-o para 

efeitos fiscais.     

 

Como afirma Lydia Hamzaoui, “Specific anti-abuse rules (SAARs) are relied upon 

under the domestic law of many countries as a tool to counteract specific tax avoidance 

schemes.”102 

 

Exemplos conhecidos de SAAR são as chamadas regras CFC adotadas pelos países-

membros da OCDE, as normas de subcapitalização (thin capitalization rules), entre outras.  

Interessante caso é a medida proposta pela OCDE nos comentários ao artigo 5º, da Convenção 

Modelo (parágrafo 52), quanto à já mencionada divisão de contratos por vezes artificialmente 

promovida por empresas de construção para evitar a configuração de estabelecimento 

permanente em projetos que superem o prazo (em geral de 12 meses) previsto na norma como 

limite para a não configuração de um estabelecimento permanente103.     

 

 
101 Há, neste ponto, certa incongruência na legislação, porque, a rigor, os pagamentos a beneficiários localizados 

em país ou dependência com tributação favorecida já estariam sujeitos à tributação do IRRF a 25% por não estarem 

entre as exceções contidas no art. 8º, da Lei nº 9.779/99, e as remessas para beneficiários de regime fiscal 

privilegiado não estariam sujeitas à alíquota agravada porque esse mesmo dispositivo legal faz referência apenas 

ao art. 24, da Lei nº 9.430/96, e o art. 24-A, independente, encerra equiparação apenas para efeito da legislação de 

preços de transferência, por determinação legal expressa.  Por certo, está descartado o uso da analogia (art. 108, § 

1º, do CTN).     
102 COTRUT, Madalina. International Tax Structures in the BEPS Era. IBFD, 2015. 
103 Cf. ver a respeito, p. 44 
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Nos termos da recomendação contida nos comentários à Convenção Modelo, quando 

não for possível a adoção de uma GAAR ou quando o Estado contratante (no caso dos tratados 

internacionais) preferir lidar diretamente com o tema, prevenindo eventuais abusos, a OCDE 

recomenda a adoção de cláusula específica, no seguinte sentido:  

 

For the sole purpose of determining whether the twelve-month period referred to in 

paragraph 3 has been exceeded,  

 

(a) where an enterprise of a Contracting State carries on activities in the other 

Contracting State at a place that constitutes a building site or construction or 

installation project and these activities are carried on during one or more periods 

of time that, in the aggregate, exceeded 30 days without exceeding twelve month, 

and  

 

(b) connected activities are carried on at the same building site or construction or 

installation project during different period of time, each exceeding 30 days, by 

one or more enterprises closely related to the first-mentioned enterprise, these 

different periods of time shall be added to period of time during which the first-

mentioned enterprise has carried on activities at that building site or construction 

or installation project.    

 

Segundo a referida recomendação, portanto, se, em projetos superiores a 12 meses, 

empresas de um mesmo grupo econômico fragmentarem os contratos pertinentes apenas para 

evitar a configuração de um estabelecimento permanente no Estado de realização da obra ou 

projeto, as autoridades fiscais deste país não precisariam se valer de GAAR ou de aplicação de 

regra local de substância econômica na hipótese de adoção da SAAR proposta, visto que o 

parágrafo recomendado trataria diretamente do caso e já consideraria o prazo excedido em tais 

hipóteses.  A SAAR proposta, portanto, requalifica os contratos fragmentados para efeitos 

tributários, como se fossem um só.   

 

Ao contrário, no caso concreto sob análise, as disposições contidas no art. 106, da Lei 

nº 13.043/2014, não trazem qualquer disciplina específica que considere como “unos” os 

contratos de afretamento ou aluguel e serviços, tal como ocorre naquele exemplo do art. 5º, dos 

tratados, mas tão-somente redefine a aplicação da alíquota zero nas situações que menciona.  

Ou seja, a norma não se presta a requalificar as operações praticadas pelos contribuintes, apenas 

tributando as remessas por afretamento ou aluguel realizadas ao exterior pelas alíquotas 

ordinárias já previstas em lei quando as referidas remessas superarem determinada proporção 

em relação ao todo da contratação (incluindo os serviços) envolvendo empresas vinculadas104. 

 
104 O dispositivo legal adotou conceito próprio, de redação um tanto confusa, para definir o que, para os seus 

efeitos, se entende por empresas vinculadas, apesar da legislação dispor de conceitos mais precisos que poderiam 

ser referenciados (ex vi do art. 23, da Lei nº 9.430/96). 
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Se a não requalificação das operações já estava clara com a própria sistemática contida 

na redação original da norma, esse efeito foi positivado com o parágrafo 12 inserido pela Lei 

nº 13.586/2017, ao dispor o seguinte: 

 

§ 12. A aplicação dos percentuais estabelecidos nos §§ 2º , 9º e 11 deste artigo não 

acarreta a alteração da natureza e das condições do contrato de afretamento ou aluguel 

para fins de incidência da Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico (Cide) 

de que trata a Lei nº 10.168, de 29 de dezembro de 2000 , e da Contribuição para os 

Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público 

incidente na Importação de Produtos Estrangeiros ou Serviços (PIS/Pasep-

Importação) e da Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social 

devida pelo Importador de Bens Estrangeiros ou Serviços do Exterior (Cofins-

Importação), de que trata a Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004 .  

 

 

O comando legal teve como objetivo deixar claro que os percentuais-teto previstos 

servem à aplicação da alíquota zero de IRRF mas não produzem efeitos outros, em especial no 

tocante à incidência dos demais tributos (CIDE e PIS/COFINS Importação, por exemplo).    

 

Temos que o art. 106, da Lei nº 13.043/2014, pode ser visto como espécie de norma 

indutora, que objetiva ou induz determinado comportamento dos contribuintes, qual seja, 

buscar pactuar a proporção dos valores entre afretamento e serviços dentro dos parâmetros 

esperados pela Fazenda Pública, os quais parecem ter sido definidos pelo legislador numa 

espécie de “conta de chegada” a partir da arrecadação esperada para tais operações.   

 

Como conceitua Modesto Carvalhosa, os preceitos normativos por indução dirigem o 

destinatário no sentido de “levá-lo a uma opção econômica de interesse coletivo e social que 

transcende os limites do querer individual”105.  Eros Grau completa, tratando do uso dessas 

normas: “(...) quando faz por indução, o Estado manipula os instrumentos de intervenção em 

consonância e na conformidade das leis que regem o funcionamento dos mercados”106 

 

De todo modo, no caso em estudo, como visto, o dispositivo legal termina por reafirmar 

a validade da estrutura contratual adotada pelo mercado, ao admitir expressamente a “execução 

simultânea do contrato de afretamento ou aluguel de embarcações marítimas e do contrato de 

prestação de serviço, relacionados à prospecção e exploração de petróleo ou gás natural, 

celebrados com pessoas jurídicas vinculadas entre si”, e lhe conferir tratamento tributário 

 
105 CARVALHOSA, MODESTO.  Considerações sobre Direito Econômico, tese, São Paulo, 1971, p.304. 

106 GRAU, EROS.  A Ordem Econômica na Constituição de 1988, 9ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 133. 

/Users/LEIS/L9481.htm#art1§12.
/Users/LEIS/L9481.htm#art1§2.
/Users/LEIS/L9481.htm#art1§9
/Users/LEIS/L9481.htm#art1§11
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10168.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.865.htm
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próprio.  Em julgados mais recentes, o CARF vem considerando que a referida norma referenda 

e valida a estrutura contratual adotada pelos contribuintes, o que resta claro na ementa do 

acórdão nº 3302-006.776, julgado em 23.04.2019107, abaixo reproduzida: 

 
BIPARTIÇÃO. AFRETAMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

VINCULAÇÃO. SIMULTANEIDADE. PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS. 

Os aspectos de execução simultânea, vinculação entre pessoas jurídicas fretadora e 

prestadora de serviço e percentuais utilizados não configuram per si a artificialidade 

na bipartição entre contratos de afretamento e de prestação de serviços, de acordo com 

a publicação das Leis nº 13.043/2014 e 13.586/2017, que legitimaram a referida 

estrutura contratual, sendo necessária a análise das demais condições contratuais para 

se desconsiderar a autonomia do contrato de afretamento. 

 

 

Em outro julgado do CARF, também de 2019,108 a referida estrutura contratual é 

novamente considerada legítima, dispondo o voto condutor que “a Lei nº 13.043, de 2014, ao 

alterar a Lei nº 9.481/97, para tratar da execução simultânea dos contratos de afretamento e 

de prestação de serviços, admitiu expressamente a possibilidade de que estes contratos  sejam 

celebrados ˆcom  pessoas jurídicas  vinculadas  entre  si.”  Os limites percentuais lá 

estabelecidos, inclusive, só são aplicáveis justamente quando existir tal vinculação.” 

 

Com isso, desde a Lei nº 13.043/2014, as autoridades fiscais, que exercem atividade 

plenamente vinculada, não podem mais considerar a estrutura em si artificial, analisada 

isoladamente, haja vista disposição legal clara a respeito da possibilidade de contratação do 

afretamento ou do aluguel de embarcações e plataformas por empresa estrangeira vinculada 

àquela que, no Brasil, venha a prestar serviços com uso desses bens.   

 

A norma vigente, como visto, rege a tributação dessas operações a partir do 

reconhecimento expresso da validade da estrutura adotada pelos contribuintes.  Cabe aqui 

mencionar que, para períodos anteriores, o CARF chegou a considerar em alguns julgados a 

legitimidade da estrutura contratual adotada pelas partes em função dos ditames do próprio 

 
107 Processo nº19396.720113/2014-61. Acórdão 3302-006.776, julgado em 23.04.2019.  
108 Processo nº 16682.723012/2015-17. Acórdão nº 3401-005.808, julgado em 29.01.2019. E no mesmo sentido 

os acórdãos nº 3401-005.920, 3402-005.853, 3402-005.849 e 3201-003.150. 
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procedimento licitatório109, notadamente quanto aos casos envolvendo a PETROBRAS (que, 

como visto, sofreu diversas autuações fiscais sobre o tema)110. 

 

Por outro lado, isso não significa que outros elementos relativos à contratação ou à 

execução dos contratos não possam denotar artificialidade capaz de provocar a desqualificação 

das operações.  Nos tópicos a seguir, serão analisados dois aspectos essenciais da execução 

desses contratos, os quais podem denotar artificialidade, quais sejam: o valor de mercado de 

cada contratação (vale dizer, os contratos celebrados devem espelhar realidade econômica, o 

que inclui, por certo, os preços pactuados), e eventual mismatch entre receitas e despesas de 

cada uma das relações contratuais, que poderia levar a possível confusão patrimonial (ou seja, 

as receitas e despesas imputadas às partes contratantes devem estar em estrita consonância com 

as obrigações contratualmente assumidas e efetivamente verificadas, sendo usuais e normais de 

cada atividade executada). 

A discussão segue relevante mesmo após o advento do art. 106, da Lei nº 13.043/2014, 

haja vista que, apesar da norma determinar a tributação da parcela do afretamento ou aluguel 

que exceder certos limites entendidos como razoáveis pelo legislador111, ainda assim a 

tributação realizada sob comando do aludido dispositivo legal continua sendo a título de 

afretamento ou aluguel (no particular, as operações seguem qualificadas como tal), e eventual 

elemento que denote tratar-se de serviço a parte faturada como afretamento/aluguel atrairia, se 

assim requalificada a contratação (de afretamento para serviço), tributação própria, com outras 

incidências fiscais, a exemplo da possível incidência de CIDE em âmbito federal ou até mesmo 

de ISS em âmbito municipal. 

 

 

 

 

 

 

 
109 A PETROBRAS, sociedade de economia mista, esteve submetida a procedimento licitatório simplificado 

previsto no Decreto nº 2.745/98, com arrimo no art. 67, da Lei nº 9.478/97.  O procedimento já exigia típica 

concorrência para contratos como os examinados no presente estudo. Atualmente, a sociedade tem as suas 

contratações regidas por procedimento licitatório próprio, previsto na Lei nº 13.303/16.  

110 Vide, no particular, o Acórdão nº 1402-001.439, julgado pela 2a Turma, da 4a Câmara, do CARF (julgamento 

datado de 10.09.2013), o qual afasta alegação de suposto conluio entre as partes já que a contratação se deu por 

força de licitação pública. 

111 Percentuais tidos como valores-teto para o afretamento contratado, previstos no art. 1º, § 2º, da Lei nº 

9.481/1997, com a redação conferida pela Lei nº 13.043/2014. 
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5.3. Valor do afretamento e preço dos serviços vis a vis os escopos contratados 

nos dois instrumentos  
 

Como visto, em 2014, a legislação passou a contemplar novos parâmetros para a 

aplicação de alíquota zero de IRRF sobre as remessas ao exterior em contrapartida ao 

pagamento pelo afretamento de embarcações, utilizando racional que contempla proporção 

esperada (ou até perseguida pelo legislador, se entendida a norma como indutora) entre os 

preços definidos para os contratos de afretamento em relação aos contratos de serviços com 

execução simultânea no tocante à contratação de navios e plataformas de petróleo e gás natural. 

 

Adotando medida que por certo teve por objeto reduzir a litigiosidade da tributação 

pertinente aos aludidos contratos e conferir maior segurança jurídica às operações de mercado 

tão relevante quanto o de óleo e gás, o legislador manteve a alíquota zero para as remessas a 

título de afretamento ou aluguel de navios e plataformas realizadas até um determinado limite 

(teto) em relação ao total das contratações quando incluídos os serviços prestados por empresa 

considerada vinculada no Brasil112. 

 

Os valores pagos acima de tais limites, como igualmente visto, sofrem a tributação do 

IRRF, mas a incidência fiscal não desnatura as remessas, que seguem sendo realizadas a título 

de afretamento ou aluguel, para todos os efeitos legais, não só tributários, mas patrimoniais, 

contábeis, cíveis e cambiais. 

 

A simples aplicação da norma, portanto, não deixa os contribuintes totalmente livres de 

questionamento caso as autoridades fiscais entendam que as obrigações formalmente 

contratadas possam não corresponder às operações efetivamente praticadas pelos players 

envolvidos, e/ou caso os valores pactuados para cada etapa da contratação não sejam 

considerados reais ou praticados a valor de mercado, ainda que atendidos àqueles limites.  A 

própria advertência contida no § 12, do art. 1º, da Lei nº 9.481/1997 (inserido pela lei nº 

13.586/2017), deixa esse risco bastante evidente.    

 

As contratações, decerto, devem refletir obrigações próprias, preços efetivamente 

praticados pelas partes e em consonância com valores de mercado.  Muitas autuações fiscais 

 
112 No particular, o afretamento ou aluguel deveria responder por 85% do total contratado quanto aos FPSOs, 80% 

no que se refere aos navios-sonda, e 65% quanto às embarcações de apoio marítimo, por exemplo. 
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levadas a termo contra os contribuintes levantaram dúvidas acerca dos valores pactuados pelas 

empresas contratantes, especialmente quanto à parcela atribuída ao afretamento, contratado em 

regra junto a uma empresa estrangeira, vis a vis o quantum de precificação dos serviços, estes 

prestados por empresa brasileira do mesmo grupo. 

 

Para a Fazenda, em quase todos os casos, os contribuintes teriam superfaturado a parcela 

estrangeira, concernente ao afretamento ou aluguel, atribuindo preço considerado “ínfimo” aos 

serviços prestados pela empresa brasileira contratada, incompatível com o mercado.   

 

Aspecto importante a ser considerado no caso dos contratos envolvendo a 

PETROBRAS (que, como visto, sofreu diversas autuações fiscais sobre o tema) é o fato das 

respectivas contratações terem sido precedidas de processo licitatório.   Nada melhor para aferir 

um valor de mercado adequado do que a disputa legítima entre diversos players do setor, 

competindo em igualdade de condições113.   

 

Inobstante, mesmo nas contratações totalmente privadas, há que se considerar serem 

muitas as empresas dedicadas à atividade de afretamento e serviços de operação de navios e 

plataformas no Brasil e no exterior, havendo bastante competição entre elas e frequentes 

tomadas de preço, fato que naturalmente dificulta a prática de valores artificiais ou não 

condizentes com a lógica de mercado. 

 

O mesmo vale para a dinâmica contratual em si.   A par da melhor ou pior redação deste 

ou daquele contrato, o afretamento de navios e plataformas de petróleo e gás ocorre 

mundialmente em bases comparáveis (embora cada país tenha seus custos e particularidades), 

com objeto claramente definido, assim como ocorre com os serviços de operação desses ativos 

nas atividades de exploração e produção de hidrocarbonetos em águas profundas.  

 

Os contratos devem refletir as obrigações pertinentes a cada uma das atividades: o de 

afretamento ou aluguel deve dispor sobre as condições de disponibilidade dos navios e 

 
113 Embora em regra os processos licitatórios reflitam concorrência legítima, evidentemente, não são isentos de 

falhas.  Como é fato notório, a operação lava-jato desnudou significativo esquema de corrupção envolvendo a 

PETROBRAS e diversos fornecedores, sobretudo empreiteiras.  Dos grandes grupos internacionais que operam 

navios e plataformas de petróleo e gás natural, apenas restou comprovada participação da SBM Offshore, grupo 

holandês que firmou acordo de leniência com o Ministério Público Federal em 2018 

(http://www.mpf.mp.br/rj/sala-de-imprensa/noticias-rj/mpf-firma-novo-acordo-de-leniencia-com-a-sbm-

offshore, último acesso em 07.04.2020).    

http://www.mpf.mp.br/rj/sala-de-imprensa/noticias-rj/mpf-firma-novo-acordo-de-leniencia-com-a-sbm-offshore
http://www.mpf.mp.br/rj/sala-de-imprensa/noticias-rj/mpf-firma-novo-acordo-de-leniencia-com-a-sbm-offshore
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plataformas afretados/locados e o de prestação de serviços acerca das obrigações de fazer 

(atividade-fim) inerentes ao emprego dessas embarcações, ambos, por certo, em  consonância 

com a realidade efetiva das operações, suas receitas e despesas correlatas.   

 

Caso os contratos não reflitam a realidade, as autoridades fiscais poderão requalificar as 

operações e, para tanto, devem demonstrar que as suas disposições são artificiais e não retratam 

as operações efetivamente praticadas pelas partes, em consonância com as obrigações 

contratuais assumidas.    

 

Não obstante, nas autuações fiscais levadas a cabo contra os contribuintes, disposições 

contratuais usuais e normais nesse tipo de contratação foram tidas pelo fisco como elementos 

de artificialidade.  O principal ponto diz respeito à existência de solidariedade entre os 

contratos.  Nos autos do processo nº 19396.720113/2014-61 (acórdão nº 3302-006.776), 

julgado em 23.04.2019, por exemplo, o CARF considerou a existência de “solidariedade 

recíproca” nos contratos de afretamento e serviços como elemento que em tese denotaria  

unicidade contratual quanto ao objeto pactuado, o que seria reforçado por cláusula de rescisão 

cruzada entre os instrumentos contratuais (a rescisão de um deles importando na rescisão 

automática do outro114).   

 

Todavia, considerando as práticas de mercado e os próprios instrumentos, a 

solidariedade mencionada diz respeito apenas às prestações pecuniárias dos contratos e não às 

obrigações relativas ao objeto de cada uma das relações contratuais.   Difícil que fosse diferente, 

haja vista que a empresa prestadora de serviços não detém a posse ou propriedade dos navios e 

plataformas afretados para se comprometer com o objeto do afretamento, assim como a empresa 

estrangeira afretadora, proprietária dos bens, não reúne as condições operacionais (regulatórias, 

trabalhistas etc) para executar os serviços contratados da empresa brasileira.   

 

O julgamento mencionado acima confirma essa assertiva, na medida em que o próprio 

acórdão, ao retratar as cláusulas de solidariedade previstas nos contratos, trouxe as respectivas 

 
114 Já no julgamento do Acórdão nº 3401-005.808 (julgado em 29.01.2019), a mesma vinculação entre as cláusulas 

de rescisão dos contratos foi considerada usual e normal da atividade, como se depreende do voto condutor:  “Sobre 

a rescisão do contrato de serviços ser base para a rescisão do contrato de afretamento, trata-se de consequência 

natural da vinculação ente os contratos e a necessidade de sua execução simultânea, tendo em vista que a prestação 

de serviços não pode se dar sem a plataforma fretada, ao mesmo tempo que a plataforma de nada serve sem a 

prestação do serviço de perfuração.” O mesmo se aplica à cláusula de solidariedade, tida como “perfeitamente 

normal” pela decisão colegiada (fls. 36569 dos autos do processo nº 16682.723012/2015-17).   
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redações, as quais, de fato, dizem respeito apenas a responsabilidades pecuniárias, financeiras, 

e de garantia115, disposições comuns em contratos de execução simultânea, quando duas ou 

mais partes se comprometem em conjunto, ainda que mantendo obrigações próprias, o que se 

dá inclusive em operações que não envolvem empresas do mesmo grupo, como ocorre 

frequentemente quando empresas operam em regime de consórcio.    

 

Tais cláusulas se justificam pela necessidade do contratante quanto aos dois suprimentos 

(de nada adiantaria contratar os serviços sem o afretamento e vice-versa116), razão pela qual os 

dispositivos contratuais impõem às duas empresas contratadas responsabilidade quanto aos 

danos pecuniários inerentes à hipótese de não execução. 

 

Naturalmente, em casos como esses, caberia ação de regresso entre as partes, mas a 

simples existência da cláusula de solidariedade não é suficiente para aferir suposta unicidade 

contratual, em que pese esse seja um padrão nas autuações fiscais sobre o tema, havendo 

posicionamentos contundentes do CARF sobre a relevância dessas disposições contratuais para 

demonstrar possível artificialidade nos escopos contratados117.   

 

Em especial quanto às contratações envolvendo a PETROBRAS, que terminaram por 

nortear todo o mercado, a exigência de tal previsão de solidariedade muito provavelmente 

deriva da obrigação contida no art. 33, V, da Lei nº 8.666/1993118, a ser aplicada aos casos de 

consórcio, sendo certo que, sob tal regime, como regra geral, há autonomia entre as obrigações 

 
115 O acórdão traz, às fls. 5.230 do processo, planilha contendo recorte de algumas disposições contratuais nesse 

sentido.  Nenhuma quanto ao objeto contratado; todas relacionadas a valores ou garantias contratuais.   Destacam-

se as cláusulas 17.1 (“a MODEC é solidária com a TUPI quanto às obrigações pecuniárias desde contrato”) e 

22.1.1 (“a TUPI figurará como co-segurada na apólice de seguro de responsabilidade civil que a MODEC fizer 

nos termos do item 15.1 do contrato de prestação de serviços”), do contrato relativo ao FPSO “Cidade de Angra 

dos Reis” – MV 22.  Há cláusulas semelhantes pertinentes aos FPSOs “Cidade de Santos”- MV 20, “Cidade de 

Niterói” – MV 18, “Cidade de Macaé” – MV 15, e “Cidade do Rio de Janeiro” – MV14.  

116 Neste sentido, o Acórdão da DRJ/FNS nº 07-39.244, cujos fundamentos foram adotados como razões de decidir 

no voto vencedor da Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, constante do Acórdão nº 3301-004.592 (julgamento 

de 17.04.2018, da 3ª Câmara da 1ª Turma Ordinária), acolheu as razões da recorrida (SHELL BRASIL) no sentido 

de que “há razões para que a contratação seja realizada com empresas vinculadas entre si, e também é natural que 

haja cláusulas contratuais recíprocas entre contratos coligados.” (fls. 4659)    

117 Nos autos do processo nº 16682.721162/2012-35, envolvendo a PETROBRAS, a responsabilidade solidária é 

citada como elemento a justificar a unicidade contratual, que transformaria o afretamento em mera “atividade-

meio” da prestação de serviços (fls. 15204). 

118 “Art. 33. Quando permitida na licitação a participação de empresas em consórcio, observar-se-ão as seguintes 

normas: 

(...) 

V – responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto 

na de execução do contrato.” 
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e prestações de cada consorciada, sem presunção de solidariedade119 (por isso a exigência legal 

de obrigação contratual nesse sentido).    

 

Segundo Modesto Carvalhosa120, naqueles contratos, comumente celebrados por 

fornecedores da PETROBRAS, “prevalece o princípio da limitação da responsabilidade de cada 

uma das consorciadas ao montante das obrigações assumidas no instrumento de contrato 

consorcial”, assim como ocorre, também, nos contratos de execução simultânea de que trata o 

presente trabalho.  Na mesma toada, Fran Martins121 é conclusivo: 

 
Pelo fato de declarar a lei que não há presunção de solidariedade, não se infira que a 

solidariedade não possa ser admitida contratualmente entre as partes.  O que a lei 

deseja evitar é que, não se referindo à solidariedade entre as consorciadas, não se 

venha a arguir essa solidariedade em virtude de estarem as sociedades ligadas por um 

contrato para a realização de um determinado empreendimento. (...) 
 

Embora a solidariedade não seja ínsita aos contratos de consórcio, como visto, a lei 

obrigou que fosse aplicada aos consórcios contratados via licitação e, obviamente, tal fato não 

desnatura a relação jurídica formada entre as partes nem tampouco a independência quanto às 

prestações de cada parte naquele regime, assim como ocorre nos demais contratos de execução 

simultânea.  Daí a necessidade de se estabelecer, nesses casos, a solidariedade financeira por 

instrumento que vincule as partes, sem que isto desqualifique a natureza jurídica das operações 

desenvolvidas por cada parte e o seu papel na contratação, embora a fiscalização tenha 

entendido pela desqualificação por esse motivo em diversos casos122.    

 

Por certo, a imposição de solidariedade financeira aos contratos de execução simultânea 

realizados pela indústria para a contratação do afretamento e de serviços de navios e 

plataformas tem sua origem nos contratos de consórcio firmados pela PETROBRAS e diz 

respeito a obrigações e preocupações de ordem eminentemente financeira ou patrimonial.  A 

pactuação da cláusula de solidariedade, portanto, é normal nesse tipo de contratação, de 

execução simultânea, e não pode ser vista como elemento de artificialidade.   

 

 
119 Conforme previsto no art. 278, § 1º, da Lei das S/A (Lei nº 6.404/1976). 

120 CARVALHOSA, Modesto.  Comentários à lei de sociedades anônimas: lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 

1976, com as modificações das Leis nº 9.457, de 5 de maio de 1997 e nº 10.303, de 31 de outubro de 2001.  

São Paulo: Saraiva, 2003, p.404. 
121 MARTINS, Fran. Comentários à lei das sociedades anônimas: lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. 

Rio de Janeiro: Forense, V.3, 1978, p. 489. 

122 Conforme destacado com ênfase na autuação fiscal lavrada contra a PETROBRAS e que originou o processo 

nº 16682.720837/2014-91 entre os aspectos caracterizadores da unicidade contratual (fls. 31302 e 31303). 
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Outro ponto comumente contido nas autuações lavradas contra os contribuintes, como 

visto, refere-se ao preço imputado aos afretamentos nos contratos internacionais, vis a vis o 

valor praticado pelas empresas brasileiras para a execução dos serviços correlatos.   Em linhas 

gerais, o fisco supõe espécie de superfaturamento dos contratos internacionais de afretamento 

(cujas remessas ao exterior gozam de alíquota zero de IRRF), e consequente subfaturamento 

dos contratos de prestação de serviços, estes executados por empresa brasileira, em alguns casos 

ignorando por completo a própria existência do contrato de afretamento e tributando toda a 

operação como se relativa a uma prestação de serviços, em que pesem contundentes posições 

contrárias em alguns julgados do próprio CARF123. 

 

Mais atenção merecem os questionamentos fiscais que sustentam contratação por 

supostos preços artificiais.  Em alguns casos, a fundamentação utilizada pelas autoridades 

fiscais diz respeito à verificação de prejuízo contábil nas empresas prestadoras de serviços 

sediadas no Brasil.  É o que se verifica, por exemplo, do seguinte relato fiscal124: 

 

Segundo o termo de verificação fiscal, à fl. 1903 e seguintes, a PETROBRAS, 

historicamente, tem celebrado “pares de contrato” relacionados a afretamento e a 

prestação de serviços de perfuração com empresas coligadas.  O contrato de 

afretamento celebrado com empresa estrangeira consome, praticamente, 90% dos 

valores e o contrato de prestação de serviços de perfuração de petróleo com empresa 

sediada no Brasil, controlada pela empresa estrangeira, apenas 10%, o que não é 

suficiente para pagar os custos da empresa que sistematicamente tem apresentado 

prejuízo.   
 

O simples fato de algumas empresas amargarem prejuízo em seus balanços patrimoniais 

decerto não é suficiente para sustentar a artificialidade das contratações.   Por variadas razões, 

diversas empresas passam anos funcionando com prejuízos contábeis (e fiscais) mesmo 

 
123 No Acórdão nº 3401-005.806, proferido nos autos do processo nº 1.6682.723011/2015-64, pela 1ª Turma 

Ordinária da 4ª Câmara (sessão de 29.01.2009), o voto do Relator Lázaro Antônio Souza Soares é categórico ao 

criticar: “...mesmo que superada a questão da legalidade da bipartição contratual, bem como a questão da carência 

de provas sobre a artificialidade ou planejamento tributário abusivo, ainda assim o Auto de Infração não poderia 

prosperar, pois a Autoridade Fiscal, ao realizar o lançamento, decidiu por incluir todo o valor do afretamento, na 

base de cálculo, como se este não tivesse sequer existido (...) Obviamente, tal tese não deve prevalecer, pois já 

demonstrada a legalidade da arquitetura contratual adotada.  Além do mais, usar todo o valor do afretamento como 

base de cálculo para o lançamento significa concluir que o incentivo do REPETRO não poderia ser utilizado pelo 

recorrente, sem qualquer base jurídica.  O incentivo existe, o recorrente se habilitou a utilizá-lo conforme as regras 

da Receita Federal, e se algum abuso de formas existiu, deveria ter sido devidamente quantificado, e não 

simplesmente adotar a solução mais fácil, qual seja, autuar todo o valor” (fls. 36622, dos autos). 

124 Processo nº 19395.720018/2012-13, fls. 4355. 
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buscando adotar as melhores práticas de mercado, sendo dever do administrador agir com 

diligência, sob pena de responsabilidade pessoal (arts. 153 e 159, da Lei nº 6.404/1976)125.    

Não obstante, muitos fatores podem influenciar negativamente os resultados das 

companhias, como condições adversas de mercado, concorrência, obsolescência tecnológica, 

questões diversas relativas a custos operacionais (gastos com salários e encargos trabalhistas, 

oscilações cambiais em contratos internacionais, a própria incerteza da tributação, não rara no 

País, e inúmeros outros desafios enfrentados pelos empresários). 

Comparativo recente elencou as 20 empresas listadas em bolsa de valores no Brasil com 

os maiores prejuízos verificados em 2018126, destacando-se BRF, Gol, Embraer, OSX, Gafisa, 

entre outras gigantes dos respectivos setores.   Supor que essas empresas estejam subfaturando 

suas atividades apenas porque amargam prejuízos contábeis não faz o menor sentido.  Muitas 

razões justificam as dificuldades enfrentadas nos negócios dessas empresas, assim como ocorre, 

também, com algumas dedicadas à prestação de serviços de operação de navios e plataformas 

de petróleo e gás no Brasil. 

Por outro lado, exige-se que os serviços prestados por tais empresas sejam realizados 

em condições de mercado, com propósito negocial e substância econômica.   Se os preços 

praticados não se coadunarem com as obrigações assumidas pelas partes ou, em outras palavras, 

se não forem compatíveis com a própria estruturação dos negócios do contribuinte, a Fazenda 

poderá desqualificar as operações, tendo-as como artificiais.  Evidentemente, cabe às 

autoridades fiscais o ônus dessa prova. 

Não é razoável, por exemplo, que a empresa prestadora de serviços se comprometa com 

precificação que, logo ao final do primeiro mês de vigência do contrato, com todas as medições 

cabíveis e adequadas à evolução normal da atividade, resulte em faturamento de R$ 500.000 se 

apenas a folha de pagamento dos empregados destinados ao atendimento do contrato encerra 

despesa de R$ 800.000.  Tal incongruência poderia ser fator de desqualificação das operações 

por parte da fazenda pública, desde que cabalmente demonstrada. 

 
125 Embora encontremos exemplos de condutas propositais de subfaturamento, como é o caso da adoção de regime 

de dumping, com motivações anticoncorrenciais e sendo prática condenada pela Organização Mundial do 

Comércio, com regras específicas de compensação previstas em acordo multilateral do qual o Brasil é signatário 

– Artigo VI, do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio 1947 (GATT 47) –, as empresas, como regra, buscam 

sempre o lucro, em que pese nem sempre seja possível.  

126 https://www.infomoney.com.br/mercados/os-20-maiores-lucros-e-os-20-maiores-prejuizos-das-empresas-de-

capital-aberto-em-2018/amp/, acesso em 14.04.2020. 

https://www.infomoney.com.br/mercados/os-20-maiores-lucros-e-os-20-maiores-prejuizos-das-empresas-de-capital-aberto-em-2018/amp/
https://www.infomoney.com.br/mercados/os-20-maiores-lucros-e-os-20-maiores-prejuizos-das-empresas-de-capital-aberto-em-2018/amp/
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Todavia, tendo o contribuinte dimensionado adequadamente os seus custos diretos 

relacionados ao contrato, o simples fato de a empresa apurar prejuízo não pode ser considerado 

como fator de artificialidade nas operações.  Em adição, não cabe ao fisco arbitrar seu preço ou 

margem de lucro aos negócios dos contribuintes, que são livres para, dentro de sua estratégia 

negocial, definir o preço e a margem que façam sentido em cada negociação, atendidos os 

interesses dos sócios ou acionistas e sem violação ao interesse público 127, levando em conta o 

mercado em geral, os preços praticados pelos concorrentes (sobretudo em processos 

licitatórios), ganhos de escala, entre diversos outros fatores. 

O argumento de subfaturamento no contrato de serviços pode ser visto como um padrão 

nas autuações fiscais sobre o tema.  O curioso é que em nenhum dos casos analisados há estudo 

circunstanciado ou prova direta efetivamente demonstrando essa realidade, mas, em seu lugar, 

em regra, a alegação genérica de que a operação da empresa brasileira seria deficitária. 

Algumas das autuações fiscais levadas a termo contra os contribuintes tentam sustentar 

o mencionado subfaturamento com argumentos relacionados à eventual existência de confusão 

patrimonial, tema delicado e que merece melhor análise no próximo tópico do presente trabalho.  

No entanto, não são argumentos diretamente relacionados à mensuração dos preços praticados 

nos contratos. 

Enfocando apenas os questionamentos direcionados especificamente aos preços 

praticados, embora a legislação tributária atinente à fiscalização não contemple teste específico 

quanto à substância econômica das operações, as autoridades fiscais poderiam remontar os 

custos diretos ligados ao contrato de serviços quando da formação dos seus preços (início do 

contrato), objetivando determinar como eles internamente foram dimensionados, adotando 

 
127 O princípio da livre iniciativa, consagrado no art. 170, da Constituição Federal, deve ser sempre levado em 

consideração entre os valores ponderados nessas difíceis questões, que envolvem outros princípios de grande 

envergadura, como o da primazia do interesse público. Robert Alexy, evoluindo a consagrada teoria de Dworkin, 

assevera: “Se dois princípios colidem – o que ocorre, por exemplo, quando algo é proibido de acordo com um 

princípio e, de acordo com outro, permitido -, um dos princípios terá que ceder.  Isso não significa, contudo, nem 

que o princípio cedente deva ser declarado inválido, nem que nele deverá ser introduzida uma cláusula de exceção.  

Na verdade, o que ocorre é que um dos princípios tem precedência em face do outro sob determinadas condições.  

Sob outras condições a questão da precedência pode ser resolvida de forma oposta.  Isso é o que se quer dizer 

quando se afirma que, nos casos concretos, os princípios têm pesos diferentes e que os princípios com maior peso 

têm precedência.” (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. 

2ª Edição. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 93 e 94). 
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conceitos econômicos e contábeis, ou, em última análise, até buscar procedimento ou norma 

por analogia para comparar os preços praticados no mercado128. 

Considerando que muitos são os fatores determinantes do preço dos produtos e serviços 

das empresas que competem no mercado real, não é tarefa das mais fáceis para a autoridade 

fiscal identificar artificialidades a partir da sua formação ou da recomposição dos custos 

correlatos.  Definir o que seria um preço ideal ou aceitável é da mesma forma desafiador.  O 

CADE, em decisão de 23.07.2008, fez interessante ponderação: “(...) supor a existência de um 

conceito metafísico como preço justo, ou mesmo calcular o preço de equilíbrio estático, que 

seria aquele que o empresário racional deveria perseguir, não é nem bom uso da teoria 

econômica nem dos princípios do direito antitruste.”129 

Portanto, tanto para a aplicação da legislação antitruste quanto para a tributária, não 

pode a autoridade pública se arvorar a arbitrar ou definir o preço que o particular deve cobrar 

para os seus produtos ou serviços.  Todavia, se artificiais os valores praticados (seja com o 

objetivo de violar norma de ordem concorrencial ou de evitar determinada incidência 

tributária), mediante demonstração cabal de tais artificialidades, as autoridades poderão tomar 

as providências cabíveis.   

No caso da legislação antitruste, a autoridade administrativa pode, inclusive, determinar 

a cessação das práticas que constituam infração à ordem econômica, adotando medidas 

preventivas, o que compreende, por exemplo, determinação de revisão de preços praticados, 

atendido o contraditório em processo administrativo específico130.  Quanto às normas 

 

128 Na seara tributária, a legislação de preços de transferência (arts. 18 e seguintes, da Lei nº 9.430/1996), embora 

com propósitos próprios, prevê métodos de determinação de preços de serviços que podem ser considerados como 

praticados a valor de mercado, como, por exemplo, o PIC (Método dos Preços Independentes Comparados), que 

busca a média aritmética ponderada dos preços de serviços idênticos ou similares, apurados no mercado em 

condições de pagamento semelhantes.  Na seara concorrencial, a Lei nº 12.529/2011, em seu art. 36, § 3º, XV, 

trata como infração à ordem econômica “vender mercadoria ou prestar serviços injustificadamente abaixo do preço 

de custo” (a denominada prática de preços predatórios).  Embora também com objetivo específico, a Portaria 

SEAE/MF nº 70/2002, aprova um guia para análise econômica de preços predatórios.  Apesar de não vinculante, 

tem o objetivo declarado de reduzir os custos de investigação de possíveis preços artificialmente 

subdimensionados e poderia servir como norte à fiscalização tributária, entre outros. 

129 Averiguação Preliminar nº 08012.007897/2005-98, fls. 2355, julgado em 23.07.2008 (Conselheiro Luiz Carlos 

Delorme Prado). Representantes: Refinaria de Petróleo Ipiranga S/A e Refinaria de Petróleo de Manguinhos S/A.  

Representada: Petróleo Brasileiro S/A – PETROBRAS.  

https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEF

hBt-

n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yOBWdnqGp9U8G40iqyrrNVz3eoDFix5jb6z7lbGk5OIoTsJzbWtj7vZccVCrbl5XP

3ZUym8GTjWEuTuYpc5xG0F. Acesso em 18.04.2020. 

130 Artigos 79, I, e 84, da Lei nº 12.529, de 30.11.2011. 

https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yOBWdnqGp9U8G40iqyrrNVz3eoDFix5jb6z7lbGk5OIoTsJzbWtj7vZccVCrbl5XP3ZUym8GTjWEuTuYpc5xG0F
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yOBWdnqGp9U8G40iqyrrNVz3eoDFix5jb6z7lbGk5OIoTsJzbWtj7vZccVCrbl5XP3ZUym8GTjWEuTuYpc5xG0F
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yOBWdnqGp9U8G40iqyrrNVz3eoDFix5jb6z7lbGk5OIoTsJzbWtj7vZccVCrbl5XP3ZUym8GTjWEuTuYpc5xG0F
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yOBWdnqGp9U8G40iqyrrNVz3eoDFix5jb6z7lbGk5OIoTsJzbWtj7vZccVCrbl5XP3ZUym8GTjWEuTuYpc5xG0F


 72 

tributárias, ao contrário, a legislação não confere procedimento próprio à autoridade 

administrativa para identificar elementos de artificialidade nos preços definidos para as 

mercadorias e serviços vendidos.  Com isso, ou as autoridades devem buscar normas 

análogas131 para a construção de um racional, ou, o que parece mais razoável, devem trazer 

elementos econômicos e contábeis (com amparo do art. 109, do CTN) que justifiquem sua 

premissa de artificialidade na formação dos preços. 

Na contabilidade há segmento próprio que, a partir de elementos econômicos, estuda a 

formação dos preços pelas empresas a partir dos custos necessários à atividade.  Trata-se da 

contabilidade de custos, definida por Padoveze132 como sendo “o segmento da ciência contábil 

especializado na gestão econômica do custo e dos preços de venda dos produtos e serviços 

oferecidos pelas empresas”.     

Segundo Oliveira e Junior, “o preço obtido a partir do custo é uma referência valiosa 

para comparar com o preço de mercado e determinar a conveniência ou não de vender o produto 

pelo preço que o mercado estiver disposto a pagar”133.  Naturalmente, a recomposição do preço 

a partir do custo irá exigir, no particular, outros elementos de análise para a definição da 

artificialidade ou não dos preços praticados, como, por exemplo, comparativos de valor de 

mercado. 

A rigor, existindo artificialidade na formação dos preços nos contratos de serviços de 

operação de navios e plataformas de petróleo e gás que justifique a requalificação das operações 

ou a exigência dos tributos correspondentes sobre o preço “real” que deveria ser considerado 

nos instrumentos contratuais (incluindo a diferença potencialmente “desviada” para os 

contratos de afretamento), um estudo circunstanciado elaborado pelos agentes fiscais com base 

em premissas contábeis sólidas e comparativos de mercado poderia sustentar a autuação. 

No entanto, nas diversas autuações fiscais levadas a termo sobre o tema não se encontra 

estudo aprofundado e pormenorizado nesse sentido.  Ao contrário, nas autuações analisadas no 

presente trabalho, lavradas contra as empresas BRASDRIL, PETROBRAS, BP ENERGY, 

SHELL, REPSOL, MODEC, OGX, GLOBAL, CGG e PGS, todas de grande relevância para o 

 
131 O que sempre trará dificuldades adicionais, em face das previsões contidas no art. 108, § 1º, do Código 

Tributário Nacional. 

132 PADOVEZE, Clovis Luís. Curso básico gerencial de custos.  2ª Edição. São Paulo: Cengage Learning, 2006, 

p. 5. 

133 OLIVEIRA, Luis Martins de; JUNIOR, José Hernandes Perez.  Contabilidade de Custos para não 

Contadores.  São Paulo: Atlas, 2000, p. 220. 
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setor, os questionamentos sobre a artificialidade na formação dos preços não estão respaldados 

por estudos concretos. 

Em uma das autuações envolvendo a BRASDRIL, há argumento genérico de que a 

renumeração “não é suficiente para a obtenção de um resultado favorável, quando confrontado 

com os serviços prestados”134, sem, contudo, nenhum estudo que justificasse a assertiva.   

Certos custos ou despesas foram tidos como indevidos (originando autuação exigindo 

IRPJ por glosa de despesas), mas são críticas específicas relacionadas à possível ocorrência de 

confusão patrimonial – tópico seguinte do presente trabalho –, e não estudo que de algum modo 

pudesse comprovar artificialidade nos preços contratados.  O mesmo se verificou na outra 

autuação sofrida pela mesma sociedade135. 

Nas demais autuações fiscais lavradas sobre o tema, as autoridades fiscais seguiram 

adotando procedimento idêntico.  No caso do processo nº 16682.721162/2012-35136, 

envolvendo a PETROBRAS, como visto, trinta e sete (37) relações contratuais foram 

analisadas, todas relativas a contratos de afretamento e de serviços, com identificação, pela 

RFB, do que as autoridades chamaram de “estreita vinculação”137 entre os dois instrumentos, 

mas sem qualquer levantamento específico sobre o preço dos serviços, padrão que se repetiu 

nos demais lançamentos sobre o tema138. 

 

 
134 Processo nº 19395.720018/2012-13, fls. 4355 (Brasdril Sociedade de Perfurações Ltda). 

135 Cuja autuação seguiu considerando a artificialidade dos preços praticados em função de “expressivos e 

sucessivos prejuízos fiscais” e não mediante demonstração própria de que os preços praticados continham algum 

elemento de artificialidade em sua formação (processo nº 15521.000156/2009-25, fls. 1704). 
136 A autuação fiscal exigiu da PETROBRAS o pagamento de CIDE sobre os valores remetidos ao exterior a título 

de afretamento, requalificando-os como a título de prestação de serviços, para fatos geradores ocorridos de janeiro 

a dezembro de 2008. 

137 Processo nº 16682.721162/2012-35, fls. 15203 (Petróleo Brasileiro S/A – PETROBRAS). 

138 A ausência de levantamento específico quanto aos valores praticados nos contratos de prestação de serviços se 

repete como um padrão claro nas autuações fiscais lavradas sobre o tema, conforme se verifica nos seguintes casos: 

(i) processo nº 16682.720408/2014-13, envolvendo a exigência de PIS/COFINS-Importação da empresa BP 

ENERGY para os fatos geradores de 2009 e 2010; (ii) processos nºs 16682.721545/2013-94, 16682.723011/2015-

64, 16682.720836/2014-46, 16682.722898/2016-54 e 16682.722012/2017-53, em que se exige CIDE sobre 

valores remetidos ao exterior pela PETROBRAS, respectivamente, quanto aos exercícios de 2009, 2010, 2011, 

2012 e 2013; (iii) processos nºs 16682.720837/2014-91, 16682.723012/2015-17 e 16682.722899/2016-07, nos 

quais a Fazenda cobra PIS e COFINS-Importação da PETROBRAS quanto aos fatos geradores, respectivamente, 

dos anos-calendários de 2010, 2011 e 2012; (iv) processo nº 10872.720152/2016-92, em que a RFB exige da 

SHELL BRASIL a CIDE supostamente devida para os fatos geradores de 2011; processo nº 16682.722934/2015-

07, com exigência de PIS e COFINS-Importação da REPSOL entre janeiro e dezembro de 2011; e (v) processo nº 

19396.720113/2014-61, em que a MODEC sofreu exigência de PIS/COFINS-Importação para os fatos geradores 

dos exercícios de 2009 e 2010.     
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No sentido do subfaturamento requerer estudo próprio das autoridades fiscais, Marciano 

Seabra de Godoi139, em análise de planejamento tributário levado a termo pelo Grupo Unilever, 

fez interessante comparativo quanto a diferentes autuações fiscais sofridas pela empresa e 

relativas a distintos fatos geradores, ora sem e ora com estudo aprofundado sobre os preços 

praticados pela autuada.   Nas primeiras autuações, alegações vazias, tais como as verificadas 

nos casos ora em estudo.  Nos últimos autos de infração lançados contra a Unilever, os fiscais 

fizeram estudo circunstanciado sobre os preços praticados.   Godoi assim detalhou: 

 

O primeiro padrão é o dos julgamentos de 2012 e 2013, o primeiro deles ainda passível 

de revisão pela Câmara Superior de Recursos Fiscais. Aqui, o trabalho da fiscalização 

aponta para a existência de simulação sem oferecer, para tanto, evidências empíricas 

concretas e detalhadas, ou robustos indícios fáticos de subfaturamento(...) 
 

O padrão muda completamente nos julgamentos de 2017 e 2018 (ainda sujeitos a uma 

possível, e a meu ver pouco provável, revisão pela Câmara Superior de Recursos 

Fiscais). 

(...) a segunda mudança é que a fiscalização apresenta detalhadas evidências empíricas 

sobre a subvaloração dos preços, a falta de real negociação entre as partes sobre preço 

e condições da operação(...) 
 

Com relação à prática de preços artificialmente reduzidos, a fiscalização demonstrou 

que a empresa industrial não agregava ao seu preço qualquer margem de lucro, nem 

mesmo custos financeiros, de venda, administração ou publicidade. Demonstrou-se 

também que as mercadorias saíam da fábrica por um valor três vezes inferior ao valor 

pelo qual saíam do atacadista em direção a seus clientes. Com relação aos produtos 

importados, a venda do industrial para a empresa atacadista do mesmo grupo 

econômico se dava, na maioria das vezes, por um valor inferior ao da própria 

importação. 

 

Portanto, qualquer conclusão pela artificialidade dos valores contratados a título de 

afretamento e de serviços demandaria estudo específico acerca da formação dos respectivos 

preços, vis a vis as práticas de mercado, o que não se verificou em nenhum dos diversos casos 

analisados (23 processos administrativos decorrentes de lançamentos lavrados contra 10 

empresas diferentes), tornando especulativas as ilações nesse sentido, por se revelarem 

presunções simples, vedadas às autoridades fiscais. 

Todavia, como restará verificado no tópico seguinte, fatores intrínsecos à execução dos 

contratos, sobretudo relacionados à possível ocorrência de “confusão patrimonial” entre as 

empresas contratantes (afretadora e prestadora de serviços), podem levar a irregularidades que 

 
139 GODOI, Marciano Seabra de. A Unilever e o Planejamento Tributário da Década  

In: Planejamento tributário sob a ótica do CARF: Análise de Casos Concretos.  Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2019, v.1, p. 319-344.  
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demandem intervenção das autoridades fiscais, corrigindo distorções e exigindo a 

correspondente diferença de tributos não oferecida à tributação, acrescida das penalidades 

cabíveis.  

 

5.4. “Mismatch” entre receitas e despesas (confusão patrimonial) 
 

Como visto anteriormente, são frágeis as alegações fazendárias que consideram 

intrinsecamente artificial a estrutura contratual adotada pela indústria de petróleo e gás natural 

para os afretamentos e serviços correlatos, de navios e plataformas empregados nas atividades 

offshore desenvolvidas no País, bem como não se sustentam as diversas ilações sobre eventual 

subfaturamento dos contratos de serviços, posto que, como regra, não se tem conhecimento de 

estudos circunstanciados a respeito, realizados pelas autoridades, que pudessem, de fato, 

comprovar a prática de tal subfaturamento. 

Não obstante, em muitas das diversas autuações fiscais lavradas contra os contribuintes 

há alegação da ocorrência de “confusão patrimonial” evidenciada por suposta assunção, por 

uma das empesas contratadas pela oil company, de despesas que, contratual e operacionalmente, 

em verdade, deveriam ter sido assumidas pela outra empresa do mesmo grupo contratada 

simultaneamente.  Em regra, sustenta a fazenda pública que a empresa brasileira, prestadora 

dos serviços, estaria suportando despesas que deveriam ter sido incorridas em nome da empresa 

estrangeira para posterior reembolso. 

Considerando a complexa dinâmica dos contratos em análise, é natural que a empresa 

brasileira prestadora dos serviços, por estar mais próxima do teatro operacional, termine por 

assumir certos custos (aduaneiros, por exemplo) em nome da empresa estrangeira proprietária 

e afretadora dos navios e plataformas, sendo certo que, nestes casos, deveria promover o 

imediato reembolso de tais valores assumidos por conta de terceiros, sendo ressarcida das 

antecipações realizadas.   

Do ponto de vista de resultado, tais gastos não deveriam sequer impactar lucros ou 

prejuízos da empresa brasileira, sendo contabilizados em contas de ativo e de passivo nos 

respectivos balanços patrimoniais das empresas envolvidas140 e, tratando-se de meros 

 
140 Quando da antecipação da despesa pela empresa brasileira, faz-se um lançamento em conta de caixa, tendo 

como contrapartida um “contas a receber” (conta de “ativo” na empresa brasileira), lançado em conta de “passivo” 
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reembolsos, também não compõem o faturamento ou receita, base para a incidência das 

contribuições PIS/COFINS141. 

Com efeito, em prestígio ao Princípio da Entidade, um dos primados da contabilidade, 

as receitas e despesas de um ente não podem se confundir com as imputáveis aos demais entes, 

de acordo com as suas atividades, ainda que sejam empresas do mesmo grupo econômico ou 

que os gastos ou ingressos sejam de seus sócios, pessoas físicas ou jurídicas.   Segundo definiu 

Iudícibus, cada entidade requer “relatórios distintos de receitas e despesas, de investimentos e 

retornos, de metas e realizações, independentemente dos relatórios que fizermos para as pessoas 

físicas ou jurídicas que têm interesse em cada uma das entidades definidas em cada 

oportunidade”142. 

No plano corporativo, para efeito de incidência do IRPJ e da CSL, somente as despesas 

consideradas operacionais de cada pessoa jurídica, necessárias à manutenção da respectiva 

fonte produtora de riquezas, podem ser consideradas dedutíveis e, portanto, impactar o 

resultado tributável dos contribuintes.  Como “necessárias”, devemos entender as despesas 

pagas ou incorridas para a realização das transações ou operações exigidas pela atividade da 

empresa, e como “operacionais” as despesas tidas como usuais ou normais no tipo de 

transações, operações ou atividades da empresa143.    

Notadamente, se a sociedade brasileira prestadora de serviços incorre em gasto ínsito à 

atividade da empresa estrangeira afretadora (sem se ressarcir via reembolso), ou seja, 

assumindo custo vinculado à geração de receitas desta última empresa – afretamento - e não à 

geração de suas receitas de prestação de serviços, tal despesa não será considerada como normal 

e usual de sua atividade144, sendo, portanto, indedutível para efeito de IPRJ e CSL.  Como bem 

apontou Bulhões Pedreira, “a necessidade não é referida ao tipo de atividade da empresa, mas 

a cada um dos seus negócios ou operações.”145    

 
(uma obrigação, em “contas a pagar”) na empresa estrangeira em face da empresa brasileira.   Quando do 

pagamento em reembolso, o “contas a receber” da empresa brasileira é “zerado”, com os valores sendo restituídos 

ao seu caixa, sem qualquer efeito em resultado (lucros ou prejuízos) no Brasil. 

141 Arts. 1º e seguintes, das Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003. 

142 IUDÍCIBUS, Sérgio de.  Teoria da Contabilidade.  9ª Edição, São Paulo: Atlas, 2009, p.123. 

143 Conforme art. 47, da Lei nº 4.506/1964, matriz legal do art. 311, do Regulamento do Imposto de Renda - 

RIR/2018, aprovado pelo Decreto nº 9.580, de 22.11.2018). 

144 Há muitos anos o Parecer Normativo ST nº 32/1981 já conceituava com propriedade: “(...) o gasto é 

necessário quando essencial a qualquer transação ou operação exigida pela exploração das atividades, principais 

ou acessórias, que sejam vinculadas com as fontes produtoras de rendimentos”. 

145 PEDREIRA, José Luiz Bulhões, Imposto sobre a renda: pessoas jurídicas. Rio de Janeiro: Justec, 1979. p. 

372.  
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Não basta para a despesa, portanto, um vínculo pueril, indireto, descompromissado, com 

a atividade da empresa, de modo a assegurar a sua dedutibilidade das bases de cálculo do IRPJ 

e da CSL, em face das respectivas necessidade e operacionalidade.  Ao contrário, o vínculo da 

despesa ao negócio da empresa há de ser transacional, ligado às suas atividades geradoras de 

receitas de modo indissociável e necessário, nos termos da jurisprudência pátria146.  Ou seja, os 

negócios e as operações praticadas pelas pessoas jurídicas devem contemplar os seus custos 

inerentes e, a contrario sensu, não serão admitidas despesas estranhas à atividade como parte 

integrante de sua fonte de geração de receitas.   

Com isso, se forem verificadas despesas inerentes a outras empresas de um mesmo 

grupo, haverá confusão patrimonial e, a par de repercussões outras de ordem societária 

(possíveis questionamentos dos sócios/acionistas ao administrador, possíveis ressalvas do 

auditor independente, entre outras), os gastos até serão registrados, afetando o resultado 

contábil, posto que realizados, mas deverão ser objeto de ajuste para que não impactem o 

resultado fiscal147. 

Nas diversas autuações fiscais lavradas pela RFB sobre o tema, muitos aspectos de 

pretensa confusão patrimonial foram levantados, mas, em regra, num conjunto que pretende a 

demonstração de unicidade contratual, em que as autoridades fiscais misturam eventual 

artificialidade nos preços contratados, cláusulas contratuais que, sob sua ótica, não seriam 

usuais às contratações (ex vi da discussão acerca da responsabilidade solidária, tratada no tópico 

anterior), com supostos gastos que teriam sido incorridos em nome de terceiros, e não em nome 

próprio, em confusão patrimonial.  

As autoridades fiscais, em conjectura, chegam a afirmar que parte dos valores remetidos 

ao exterior como contraprestação ao contrato de afretamento retorna ao Brasil sob variadas 

 
146 Em caso emblemático, o Superior Tribunal de Justiça considerou indedutíveis os gastos de empresa tabagista 

(Philip Morris Brasil S/A) com ingressos para as Fórmulas 1 e Indy (corridas de carros).  Embora de algum modo 

promocionais, tais gastos foram considerados como sendo de mera liberalidade pela Companhia, posto que não 

compreendidos no conceito de propaganda ou de qualquer outro que pudesse ser tido como necessário, 

operacional, normal e usual de sua atividade (Recurso Especial nº 1.536.854-PR, julgado em 04.08.2015 pela 

Segunda Turma do STJ). 

147 A prática, de coexistência de um “resultado contábil” e de um “resultado fiscal” ajustado, é comum também 

em outros países, como revela David Chopping, em capítulo de obra coordenada por Anuschka Baker, intitulado 

Book-to-Tax Differences: Permanent and Temporary: “In most jurisdictions, the starting point for the 

determination of profit for tax purposes is the profit that is shown in a company’s financial statements.  The 

examples provided in section 3.1. show how the accounting profit can be adjusted as a result of the difference 

between accounting and tax rules, in order to arrive at the taxable profit.”  (BAKER, Anuschka. Tax Accounting 

– Unravelling the Mystery of Income Taxes. Amsterdam: IBFD, 2015, p. 72). 
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denominações, como, por exemplo, “a título de empréstimo, reembolso de custo, aumento de 

capital”148, entre outros. 

Como visto, na hipótese de adiantamento, pela empresa prestadora de serviços no Brasil, 

de despesas que seriam de competência da empresa estrangeira afretadora das embarcações (o 

que é plenamente admissível em termos operacionais), o seu reembolso é medida que se impõe 

e deve ser realizado pela empresa brasileira.  Não faz sentido que o procedimento seja entendido 

pela RFB como elemento de artificialidade dos contratos.   Ao contrário, a sua existência reforça 

a própria inocorrência de confusão patrimonial e a preservação da independência entre as 

entidades.   Tais reembolsos, como igualmente visto, sequer afetam os resultados (lucros ou 

prejuízos) das partes envolvidas. 

Igual racional se aplica às demais relações entre as empresas do mesmo grupo 

econômico, muitas vezes controlada e controladora, como é o caso de aumentos de capital e 

empréstimos (mútuos) existentes entre as partes.  Cada uma dessas operações atende a normas 

próprias – societárias, fiscais e cambiais – e, se realizadas dentro dos respectivos preceitos 

legais, em regra terão fundamentação econômica própria e autônoma.  Caso não apresentem 

motivação, ou, na hipótese de identificação de artificialidade, tais aspectos devem ser cabal e 

especificamente demonstrados e provados pelo fisco. 

Por outro lado, despesas ínsitas ao contrato de afretamento de navios e plataformas, 

como as relativas aos tributos aduaneiros incidentes na importação, quando aplicáveis, ou de 

obtenção de regime de admissão temporária, bem como algumas próprias da importação de 

equipamentos e peças de reposição, entre outras, devem estar previstas por contrato como 

encargo da empresa estrangeira e, se antecipadas pela empresa brasileira, prontamente 

reembolsadas.  Do contrário, a despesa respectiva não seria aceita, para fins de dedutibilidade, 

na escrita fiscal da empresa brasileira. 

 

148 “7. Assim sendo, parte dos recursos encaminhados ao exterior decorrentes do contrato de afretamento firmado 

entre a PETROBRAS e a empresa estrangeira, retorna com denominações diversas (empréstimo, reembolso de 

custo, aumento de capital, receita de exportação, etc), ardil este utilizado também para reduzir a tributação do 

IRPJ/CSLL e/ou PIS/COFINS;”  (trecho da acusação fiscal extraída dos autos do processo nº 19396.720113/2014-

61 (lavrada em face da empresa MODEC Serviços de Petróleo do Brasil Ltda), mencionado no Acórdão nº 3302-

006.776, julgado em 23.04.2019, pela 3ª Câmara da 2ª Turma Ordinária do CARF), fls. 5222.     No mesmo sentido, 

nos autos do processo nº 16682.722898/2016-54, em que é parte a PETROBRAS, a fiscalização também presumiu 

“artifício de triangulação” citando a existência de “aportes em favor da controlada nacional”, sem demonstrar 

concretamente a artificialidade desses aportes (fls. 49216). 
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A assunção de tais despesas pela empresa brasileira decerto ocasionaria a respectiva 

indedutibilidade, como visto, nas bases de cálculo do IRPJ e da CSL, mas não seria suficiente 

a desnaturar os contratos respectivos, tornando-os artificiais.   Cabe à fiscalização, nestes casos, 

promover à autuação fiscal pertinente, exigindo do contribuinte as diferenças de tributos 

respectivas, com multa e demais acréscimos legais aplicáveis. 

Outro argumento frequentemente adotado pela fiscalização diz respeito ao emprego, 

pela empresa brasileira, de esforços próprios (humanos e/ou materiais), em nome da empresa 

estrangeira, o que é muito comum na estrutura organizacional de qualquer multinacional e não 

é motivo para a descaracterização de contratos ou de operações, nem tampouco pode ser 

entendido como elemento de artificialidade.   

Todavia, nos casos em que uma das empresas emprega esforços para auxiliar outra 

empresa do mesmo grupo econômico, faz-se necessária compensação daqueles esforços, 

minimamente, por meio de rateio de despesas em regra definido por instrumento próprio149, ou 

mesmo por contrato de serviços de assistência administrativa (estes diferenciando-se daqueles 

pela existência de margem de lucro agregada ao mero rateio).    

No caso de rateio de custos próprios, como ocorre nos contratos de compartilhamento 

comumente verificados nos grupos multinacionais, portanto, não há típica prestação de serviços 

nem margem de lucro150.  Conforme bem destacou Luciana Galhardo151, sob a ótica de um 

adiantamento de recursos realizado por empresa estrangeira, mas igualmente aplicável na via 

inversa, são geralmente considerados o “custo-hora médio da mão de obra utilizada, percentual 

de salários de empregados alocados em favor da empresa brasileira, custo-hora das máquinas e 

equipamentos, quantidade de energia e água utilizadas, percentual de depreciação dos 

equipamentos etc”.  Mais adiante, a autora conclui: 

 
A “prestação de serviços” dentro de um mesmo grupo econômico não é remunerada 

nem objeto de faturamento ou preço, mas seus custos são atribuídos às empresas que 

delas se beneficiem, através de critérios de rateio previamente definidos em contrato.  

Não há figura de faturas (invoices), mas apenas de notas de débito152.   

 
149 Comumente denominado cost sharing agreement, usando tradução quase literal da língua inglesa, quando em 

operação internacional.  

150 Razão pela qual, acertadamente, a 1ª Turma Ordinária da 3ª Câmara do CARF afastou a incidência de 

PIS/COFINS-Importação em contrato de compartilhamento enfrentado no julgamento do Acórdão nº 3301-

004.633, em sessão de 19.04.2018 (processo nº 15504.726233/2013-65). 

151 GALHARDO, Luciana Rosanova. Rateio de Despesas no Direito Tributário, 2ª Edição. São Paulo: Quartier 

Latin, 2018. p.206. 

152 Op. cit., p. 207 
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Em algumas autuações fiscais lavradas sobre o tema, houve censura, por parte da 

fiscalização, acerca da inexistência de tais contratos de compartilhamento entre as empresas 

contratadas com execução simultânea, com assunção, pela empresa brasileira prestadora dos 

serviços, de custos que seriam de responsabilidade da empresa estrangeira afretadora das 

embarcações, como se verifica, por exemplo, dos apontamentos constantes do termo de 

verificação de infração contido no auto de infração referente ao processo nº 

15521.000156/2009-25153: 

 

- a fiscalizada funcionava de fato como uma filial da DIAMOND OFFSHORE 

DRILLING INC. no Brasil, apesar de estar formalmente constituída apenas como sua 

controlada, realizando a título gratuito, sem qualquer contrato escrito ou remuneração 

e em total subordinação, todas as tarefas que ficaram contratualmente a cargo das 

empresas estrangeiras responsáveis pelo afretamento, que também são subsidiárias da 

DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC; 
 

- a fiscalizada carreava para seus resultados os custos comuns às empresas 

estrangeiras sem efetuar o rateio dos mesmos, além dos custos que contratualmente 

estavam estabelecidos como sendo das empresas estrangeiras responsáveis pelo 

afretamento, apurando prejuízos fiscais. 

 

De fato, logrando comprovar a fiscalização que houve emprego de pessoal próprio da 

empresa prestadora de serviços no Brasil, bem como uso de seus meios materiais em prol de 

atividade inerente à empresa estrangeira afretadora das embarcações (e pertinentes à geração 

de receitas no contrato de afretamento, verificadas no exterior e objeto de pagamento via 

remessas próprias à empresa estrangeira), tais despesas não podem ser admitidas como 

dedutíveis para fins de IRPJ e CSL quando da apuração dos resultados tributáveis da empresa 

brasileira, por não serem usuais ou normais da sua atividade no Brasil, e tampouco estarem 

relacionadas à manutenção da sua fonte produtora de receitas. 

Assim como visto em relação a determinadas despesas diretas eventualmente pagas a 

terceiros pela empresa brasileira por conta e ordem da empresa estrangeira (posto que de sua 

responsabilidade), e não reembolsadas, também em relação aos custos “internos” incorridos e 

não compartilhados, envolvendo recursos humanos e materiais próprios da empresa brasileira 

prestadora dos serviços mas empregados em favor da empresa estrangeira, deveriam as 

autoridades fiscais, no particular, glosar tais despesas e exigir da sociedade os tributos 

pertinentes, acrescidos das penalidades previstas em lei. 

 
153 Termo de verificação que consta das fls. 422 a 591 dos autos do processo em que é parte a empresa BRASDRIL 

Sociedade de Perfurações Ltda., citado pelo acórdão nº 1202-001.067, julgado em 03.12.2013 pela 2ª Câmara da 

2ª Turma Ordinária (fls. 1704 a 1706). 
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No entanto, nas autuações, as autoridades fiscais, em vez de glosarem tais despesas 

mediante prova da utilização dos recursos em prol de empresa do mesmo grupo sem o 

respectivo compartilhamento, exigindo os tributos pertinentes, usam essa distorção como 

elemento de artificialidade aplicável aos valores praticados nos contratos como um todo, 

relativizando suas previsões, obrigações e preços, para justificar a pretensa existência de 

unicidade contratual, requalificando os afretamentos como serviços.    

Se assim fosse, nos demais casos em que a RFB identificasse a ocorrência de custos 

incorridos em nome de terceiros e não recuperados via compartilhamento, em vez de glosar tais 

despesas, a Fazenda poderia supor a existência de subfaturamento nas operações realizadas 

pelos contribuintes, reclassificando contratos celebrados e preços praticados, o que poderia se 

dar em variados segmentos onde há maciça presença de grupos multinacionais, como nos 

mercados automobilístico, farmacêutico, entre outros.    

Entretanto, nos termos da legislação vigente, a recomposição dos resultados em tais 

hipóteses deve ser realizada via glosa de despesas indedutíveis, com a consequente adição da 

despesa correspondente ao lucro líquido do exercício (recompondo, para fins fiscais, o resultado 

do contribuinte)154, nos termos positivados em lei. 

Portanto, os instrumentos contratuais de afretamento e de serviços devem encerrar 

obrigações próprias e as despesas assumidas por cada parte na execução simultânea desses 

contratos precisam refletir gastos usuais e normais para a consecução do objeto contratado de 

cada um dos players da relação contratual, sem espaço para o que se denomina “mismatch” 

entre receitas e despesas de um mesmo contrato, ou confusão patrimonial entre duas empresas 

do mesmo grupo econômico.   

Havendo custos ou despesas de uma parte incorridos pela outra por conta e ordem, esses 

custos ou despesas devem ser objeto de ressarcimento/reembolso.  Do contrário, as autoridades 

fiscais devem glosar as despesas correspondentes, exigindo do contribuinte os tributos e 

penalidades cabíveis.  Não obstante, ainda que reprovável, a ocorrência de tais eventos não 

necessariamente justifica ou demonstra a existência de artificialidade nos contratos simultâneos 

de afretamento e de serviços, nos preços praticados, ou, como em regra é sustentado pela RFB, 

a alegada unicidade desses dois contratos. 

 
154 Conforme expressamente previsto no art. 260, I, do Regulamento do Imposto sobre a Renda – RIR, aprovado 

pelo Decreto nº 9.580, de 22 de novembro de 2018. 
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5.5. IRRF sobre as remessas ao exterior e o art. 7º, das CDTs 

Na hipótese de desconsideração do contrato de afretamento, muitas das autuações 

lavradas pela RFB passaram a considerar que os valores remetidos ao exterior a este título 

estariam requalificados como contraprestações pela contratação internacional de serviços em 

que o navio ou plataforma seria mero instrumento (atividade-meio), tendo como premissa 

suposta unicidade contratual.   

Nesse sentido, tanto na hipótese de ser considerada a aludida unicidade contratual, 

quanto na hipótese de, após a vigência do art. 106, da Lei nº 13.043/2014, não serem respeitados 

os limites estabelecidos como “teto” de valoração do afretamento para fins de aplicação da 

alíquota zero de IRRF prevista no art. 1º, da Lei nº 9.481/1997, passa a ser relevante a análise 

do tema à luz do art. 7º (“lucros das empresas”), dos acordos ou convenções para evitar a dupla 

tributação em matéria de imposto sobre a renda (CDTs) sempre que as empresas afretadoras 

dos navios ou plataformas estiverem estabelecidas em país que mantenha tratado com o Brasil. 

Isso porque, nos termos do referido dispositivo, os resultados de empresas situadas em 

países signatários das referidas convenções somente deverão ser tributados nestes países (onde 

estejam estabelecidas), a menos que a empresa exerça atividade no Brasil por meio de 

estabelecimento permanente, e desde que não haja, na convenção respectiva, dispositivo 

específico que determine a tributação.   

Com isso, se aplicável a regra contida no art. 7º, dos tratados, na hipótese de 

requalificação dos afretamentos para serviços, as remessas ao exterior como contraprestação 

pelos serviços prestados não deveriam se sujeitar ao IRRF no Brasil, o mesmo sendo válido 

para as remessas por afretamento que venham a exceder os limites legais fixados pelo art. 106, 

da Lei nº 13.043/2014, para a adoção da alíquota zero prevista em lei (registre-se que a 

aplicação da convenção, no particular, inibiria a incidência da alíquota prevista pela legislação 

interna155). 

 
155 Conforme disposto no art. 98, do Código Tributário Nacional, “os tratados e as convenções internacionais 

revogam ou modificam a legislação tributária interna, e serão observados pela que lhes sobrevenha”.  Em que pese 

a imprecisão técnica do dispositivo, passou a ser interpretado como um reconhecimento de prevalência do tratado 

internacional sobre a norma interna por critério de especialidade, nos termos da jurisprudência mais recente do 

STJ (neste sentido, vide posições adotadas nos autos dos Recursos Especiais nºs 116.146-7/RS (DJe de 

01/06/2012) e 127.289-7/PE (DJe de 09/12/2015).  
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Em que pese grande controvérsia acerca da abrangência do dispositivo, reconhecida pela 

própria OCDE nos comentários oficiais ao referido artigo 7º156, no Brasil, após ampla discussão 

e posições antagônicas entre a Fazenda e os contribuintes, a partir do julgamento, pelo Superior 

Tribunal de Justiça, do Recurso Especial nº 1.161.467/RS (caso “COPESUL”), restou 

consolidado o entendimento no sentido de que as remessas em contraprestação a rendimentos 

empresariais não devem se sujeitar à incidência do IRRF ao abrigo do art. 7º, dos tratados, salvo 

se estiverem sujeitas ao imposto por outro dispositivo do próprio tratado ou quando a convenção 

internacional, por meio de protocolo próprio, fizer equiparação dos rendimentos a outros que 

sejam tributados de acordo com as regras convencionadas. 

Desde tal precedente, o Brasil passou a adotar posicionamento semelhante ao dos 

países-membros da OCDE no que concerne à interpretação geral do disposto no art. 7º, dos 

tratados celebrados segundo o seu modelo padrão157.  Bem antes, Alberto Xavier já explicava: 

“as razões pelas quais o art. 7º, no que concerne às prestações internacionais de serviços, reserva 

a competência tributária exclusiva ao país de domicílio do prestador, vedando a tributação na 

fonte pelo país em que se localiza o beneficiário, resultam de o fenômeno ter natureza 

substancialmente idêntica à de uma importação de bens ou mercadorias”158. 

Tendo como divisor de águas o caso COPESUL, a Coordenação-Geral de Tributação da 

RFB (COSIT), através da Nota Técnica nº 23/2013, revisitou o seu próprio posicionamento, 

emitido por meio do Ato Normativo COSIT nº 01/2000, o qual determinava a tributação, pelo 

IRRF, no Brasil, das remessas ao exterior como contraprestação a serviços técnicos sem 

transferência de tecnologia (enquadramento sob sua ótica aplicável à operação dos navios e 

plataformas no caso da requalificação dos afretamentos, mas que, como será adiante 

demonstrado, é controvertido), considerando-os como rendimentos não expressamente 

mencionados nos tratados celebrados pelo Brasil.    

 
156 Como se pode inferir dos próprios comentários oficiais da OCDE ao art. 7º, da Convenção Modelo: “practical 

experience has shown, however, that there was considerable variation in the interpretation of these general 

principals and of other provisions of earlier version of Article 7.  This lack of a common interpretation created 

problems of double taxation and non-taxation.” (https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/model-tax-convention-on-

income-and-on-capital-condensed-version-2017_mtc_cond-2017-en#page175) 

157 Ekkehart Reimer esclarece: “71. [Interpretation of “profits”]  Although it has not been found necessary in the 

Convention to define the term ‘profits’, it should nevertheless be understood that the term when used in this Article 

and elsewhere the Convention has a broad meaning including all income derived in carry on an enterprise.  Such 

a broad meaning corresponds to the use of the term made in the tax laws of most OECD member countries.” 

(REIMER, Ekkehart and RUST, Alexander.  Klaus Vogel on Double Taxation Conventions.  Fourth Edition.  

Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2015, p. 492). 

158 XAVIER, Alberto. Direito Tributário Internacional do Brasil. 7ª Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 

567 e 588. 

https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-condensed-version-2017_mtc_cond-2017-en#page175
https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-condensed-version-2017_mtc_cond-2017-en#page175
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Após pronunciamento da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), através do 

Parecer PGFN/CAT nº 2.363/2013, o tema foi normatizado no âmbito da RFB, finalmente, pelo 

Ato Declaratório Interpretativo nº 5/2014, segundo o qual os rendimentos dos serviços  em geral 

estão compreendidos no âmbito do disposto no art. 7º, das Convenções celebradas pelo Brasil 

(o que, a priori, impede a incidência do IRRF nas remessas ao exterior), salvo se enquadrados 

como royalties ou equiparados (neste caso, tributados com base no art. 12, das Convenções) ou 

caso entendidos como relativos a profissões independentes (conforme o art. 14, das Convenções 

celebradas pelo Brasil, embora já suprimido da Convenção Modelo da OCDE), hipótese em 

que as remessas poderiam ser tributadas conforme esse dispositivo. 

Segundo a posição da RFB, portanto, consignada por meio do ADI n° 05/2014, para que 

uma remessa pelos referidos serviços possa ser enquadrada no art. 7º de uma CDT, deve-se 

percorrer três etapas:  (i) quando o protocolo da CDT contiver previsão no sentido de que os 

serviços devem receber igual tratamento dos royalties, a hipótese será regulada pelo artigo 12, 

que autoriza a tributação no Brasil; (ii) nos casos em que a prestação de serviços estiver 

relacionada com a qualificação técnica de uma pessoa ou grupo de pessoas, a hipótese será 

regulada pelo artigo 14, do Tratado ou Convenção, que trata dos serviços profissionais ou 

pessoais independentes, sendo também autorizada a tributação no Brasil; e (iii) nos casos em 

que os rendimentos não puderem ser caracterizados nas hipóteses anteriores, a tributação será 

regulada pelo art. 7º, do Tratado, que trata dos lucros das empresas, e estabelece que o imposto 

será devido apenas no país destinatário dos rendimentos (neste caso, o IRRF brasileiro não será 

devido sobre as remessas). 

Como a atividade de navegação não está ligada à qualificação técnica específica de uma 

pessoa ou grupo de pessoas (por meio do exercício de profissão liberal, atividade intelectual ou 

correlata159), desde logo descarta-se qualquer possibilidade de aplicação do art. 14, das 

convenções.   

A propósito, o possível conflito entre este artigo e o artigo sétimo, da Convenção 

Modelo, foi uma das razões que levou a OCDE a extinguir o dispositivo.   Segundo a OCDE, 

nem sempre restava claro quais “serviços profissionais independentes” efetivamente se 

enquadravam no âmbito do art. 14 e quais atividades se enquadrariam no art. 7º.   

 
159 Atividades de caráter científico, técnico, literário, artístico, educativo ou pedagógico, assim como as atividades 

independentes de médicos, advogados, engenheiros, arquitetos e dentistas, segundo, por exemplo, a definição 

contida no art. 14, 2, da Convenção Brasil-África do Sul, promulgada pelo Decreto nº 5.922/2006. 
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É o que se verifica dos comentários acerca da mencionada exclusão daquele dispositivo 

da Convenção Modelo160: 

 
Article 14 was deleted from the Model Tax Convention on 29 April 2000 on the basis 

of the report entitle “Issues Related to Article 14 of the OECD Model Tax Convention 

(adopted by Committee on Fiscal Affairs on 27 January 2000 and reproduced in 

Volume II of the full version of the OECD Model Tax Convention at page R(16)-1). 

(…). In addition, it was not always clear which activities fell within Article 14 as 

opposed to Article 7. The effect of the deletion of Article 14 is that income derived 

from professional services or other activities of an independent character is now dealt 

with under Article 7 as business profits. 

 

Quanto ao citado conflito com o art. 7º dos tratados, importante destacar que algumas 

das convenções celebradas pelo Brasil trazem protocolo próprio prevendo expressamente a 

aplicação do art. 14 para a prestação de serviços profissionais por sociedades (pessoas 

jurídicas), o que, nestes casos, exclui a aplicação do art. 7º161.  Neste sentido posicionou-se a 

RFB, por meio da Solução de Consulta COSIT nº 135/2019, a qual entende pela aplicação do 

art. 14, da Convenção celebrada entre o Brasil e o México para prestação de serviços de 

engenharia por meio de sociedade mexicana em função de dispositivo próprio contido no 

protocolo daquela convenção162.  Não obstante, a RFB tem posicionamento no sentido de que 

essa é a abrangência do artigo convencional mesmo na ausência do protocolo163.   

Considerando o afastamento do art. 14 aos afretamentos e/ou serviços relacionados à 

operação de navios ou plataformas de petróleo e gás, posto que a atividade não se refere ao 

exercício de profissão ou atividade correlata, como regra geral, seria aplicável o art. 7º, dos 

tratados, que impede a exigência do IRRF, no Brasil, sobre as remessas realizadas ao exterior, 

a menos que aplicável a regra constante do art. 12 (royalties), das referidas convenções.   

 
160 Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2017 https://read.oecd-

ilibrary.org/taxation/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-condensed-version-2017_mtc_cond-2017-

en#page306.  

161 Ex vi do parágrafo 9º do protocolo anexo à Convenção Brasil-Canadá, promulgada pelo Decreto nº 

92.318/1986. 
162 É o que se depreende dos parágrafos 16 e 17, da referida SC:   

“16. Conforme consta no item 7 do protocolo da Convenção Brasil-México, as disposições contidas no art. 14 

alcançam não somente as atividades desenvolvidas por indivíduos como também aquelas realizadas por 

sociedades. “7. Com referência ao parágrafo 1 do Artigo 14: Fica entendido que as disposições do Artigo 14 serão 

aplicáveis mesmo se as atividades forem exercidas por uma sociedade.”  

17. Sendo assim, considerando que, no caso concreto, a operação se apresenta como uma prestação de serviços de 

consultoria por uma sociedade de engenheiros residente no México, os rendimentos remetidos pela consulente 

estão inseridos no escopo do art. 14 da Convenção Brasil-México.” 

163 Conforme consta da Nota Técnica COSIT nº 23/2013. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fread.oecd-ilibrary.org%2Ftaxation%2Fmodel-tax-convention-on-income-and-on-capital-condensed-version-2017_mtc_cond-2017-en%23page306&data=02%7C01%7C%7C7785560e23314dedd1cc08d6e85bbc6b%7C7a823e813527485ca62967235afb2fa8%7C0%7C0%7C636951878057734525&sdata=HrCZOKge30AA6Tt1xDpzavRHK%2BqanD%2FZsvtvypZQKuI%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fread.oecd-ilibrary.org%2Ftaxation%2Fmodel-tax-convention-on-income-and-on-capital-condensed-version-2017_mtc_cond-2017-en%23page306&data=02%7C01%7C%7C7785560e23314dedd1cc08d6e85bbc6b%7C7a823e813527485ca62967235afb2fa8%7C0%7C0%7C636951878057734525&sdata=HrCZOKge30AA6Tt1xDpzavRHK%2BqanD%2FZsvtvypZQKuI%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fread.oecd-ilibrary.org%2Ftaxation%2Fmodel-tax-convention-on-income-and-on-capital-condensed-version-2017_mtc_cond-2017-en%23page306&data=02%7C01%7C%7C7785560e23314dedd1cc08d6e85bbc6b%7C7a823e813527485ca62967235afb2fa8%7C0%7C0%7C636951878057734525&sdata=HrCZOKge30AA6Tt1xDpzavRHK%2BqanD%2FZsvtvypZQKuI%3D&reserved=0
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Nesse ponto reside maior controvérsia, sobretudo em relação ao alcance do que estaria 

sob abrigo do art. 12, posto que a maior parte dos tratados ou convenções celebrados pelo Brasil 

prevê a aplicação do referido dispositivo para a prestação de “serviços técnicos e de assistência 

técnica”164, equiparando-os aos royalties.   

Dos 33 (trinta e três) países com os quais o Brasil mantém tratado para evitar a dupla 

tributação em matéria de imposto sobre a renda, as respectivas convenções têm protocolos que 

expandem o conceito de royalties em 27 (vinte e sete) dos casos.  Apenas não há protocolo em 

tal sentido nos acordos firmados com Áustria, França, Finlândia, Japão e Suécia165. Portanto, 

na remessa de valores em contraprestação a afretamento de navios ou plataformas 

(requalificados ou não como serviços) para esses países, não há maiores discussões sobre a 

aplicação do art. 7º, e o consequente afastamento da exigência do IRRF no Brasil. 

No entanto, as demais convenções celebradas pelo Brasil, como visto, trazem protocolos 

que estendem o conceito de royalties previsto no art. 12 aos “serviços técnicos e de assistência 

técnica”, expressão usada pela grande maioria dos tratados que trazem essa equiparação. 

Não entendemos que o dispositivo possa alcançar os serviços de operação de navios e 

plataformas de petróleo (na hipótese de requalificação dos afretamentos), em que pese a 

imprecisão e possível abrangência da regulamentação da matéria no Brasil. 

Alguns autores se posicionam no sentido de que o dispositivo contido nos protocolos 

das convenções somente poderia se aplicar aos serviços que envolvessem transferência de 

tecnologia.  No particular, sua única função seria esclarecer que o tratamento previsto nos 

tratados para as remessas a título de royalties seria também aplicável aos serviços ligados ao 

respectivo know-how, mas não a outros serviços, conforme se infere das palavras de Alberto 

Xavier166: 

 

Mas este mesmo fato, ou seja, a qualificação da remuneração por “assistência ou 

serviços técnicos” como royalties, por complementariedade ou acessoriedade, leva 

também a concluir que somente podem ser qualificados como de “assistência e 

serviços técnicos”, para efeito das Convenções, aqueles contratos que – seja qual for 

a sua denominação – tenham caráter complementar ou instrumental de contratos de 

 
164 Alguns poucos tratados trazem disposição ainda mais abrangente, como é o caso do Acordo Brasil-Peru, que 

estende a abrangência do dispositivo aos “serviços digitais e empresariais, inclusive às consultorias” (vide 

parágrafo 4º, do protocolo anexo à Convenção, promulgada pelo Decreto nº 7.020/2009). 
165 As remessas ao exterior realizadas para a Suécia em contraprestação a serviços prestados foram enfrentadas na 

Solução de Consulta nº 65/2018, que concluiu pela não sujeição ao IRRF no Brasil.  No mesmo sentido, as SC 

COSIT nº 153/2015 (França) e 109/2016 (Finlândia). 
166 Op. cit., pág. 627. 
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transferência de capital tecnológico, não podendo de modo algum abranger os 

contratos em que o objeto principal seja a prestação de serviços, ainda que de 

conteúdo técnico, pois a remuneração destes não é, por natureza, royalty, mas 

rendimento de trabalho autônomo (tratando-se de serviços pessoais) ou preço 

constitutivo de lucro de empresa (tratando-se de serviços não pessoais). 

 

Em suma, só pode falar-se em “assistência ou serviços técnicos” (ao menos no sentido 

em que a expressão é utilizada pelos Protocolos de aplicação das Convenções), 

quando exista um nexo de complementariedade ou instrumentalidade em relação a 

uma outra operação que aquela visa a “assistir” e que consista numa transmissão de 

know-how em si mesmo considerado.  

 

Segundo tal posição, os serviços que não envolvem transferência de tecnologia estariam 

automaticamente excluídos das disposições dos protocolos que atraem a aplicação do 

tratamento de royalties (art. 12 dos tratados) aos serviços técnicos e de assistência técnica.  

Assim sendo, as remessas ao exterior realizadas como contraprestação a serviços de operação 

de navios e plataformas estariam igualmente livres da tributação do IRRF. 

Contudo, não é essa a interpretação das autoridades brasileiras, segundo as quais os 

protocolos constantes dos tratados celebrados pelo País abrangem a tributação de serviços 

técnicos ainda que não impliquem transferência de tecnologia, como já era defendido por parte 

da doutrina, e de modo mais contundente por Gabriel Leonardos167.     

No particular, destaca-se reserva feita pelo Brasil ante a OCDE, assim como fizeram 

outras nações, ressalvando o seu direito de incluir as contraprestações por serviços técnicos no 

conceito de royalties para efeito da aludida tributação168.   

Nessa esteira, a regulamentação da matéria pela RFB conceitua o que seria 

compreendido como “serviços técnicos”.  É o que se infere do art. 17, § 1º, II, “a”, da Instrução 

Normativa nº 1.455/2014169, segundo o qual considera-se “serviço técnico a execução de 

serviço que dependa de conhecimentos técnicos especializados ou que envolva assistência 

administrativa ou prestação de consultoria, realizado por profissionais independentes ou com 

 
167 Para quem a posição brasileira “é coerente com o tratamento fiscal que é dado internamente no Brasil aos 

pagamentos por serviços técnicos, que é idêntico ao dos pagamentos por fornecimento de know-how”. 

LEONARDOS, Gabriel Francisco. Tributação da Transferência de Tecnologia. Rio de Janeiro: Forense, 1997, 

p. 212. 

168 REIMER and RUST, Op.cit., pág. 973: “Argentina, Brazil, Gabon, Ivory Coast and Tunisia reserve the right 

to include fees for technical assistance and technical services in the definition of royalties.” 

169 Dispositivo que regulamentou o disposto no art. 765, do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/2018, 

aprovado pelo Decreto nº 9.580/2018 (art. 3º, da Medida Provisória nº 2.159-70/2001). 
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vínculo empregatício”.  A definição traz conceito amplo e não se limita aos serviços que 

envolvem transferência de tecnologia.170 

A referida definição é adotada pelas autoridades fiscais tanto no tocante à legislação 

interna quanto no que se refere à interpretação dos protocolos das convenções celebradas pelo 

Brasil, posto que estes raramente trazem conceito próprio a respeito, como recordou Sérgio 

André Rocha171: “In fact, there is no treaty concept of “technical service” and more often than 

not countries use domestic law definitions that are often not followed by treaty partners”.  

Exceção feita ao novo protocolo à Convenção Brasil-Argentina, renegociado em 2017 e 

promulgado pelo Decreto nº 9.482/2018, o qual, em seu art. 20, traz a seguinte definição: 

 

Considera-se prestação de serviços técnicos e de assistência técnica a execução de 

serviços que dependam de conhecimentos técnicos especializados ou que envolvam 

assistência administrativa ou prestação de consultoria, realizada por profissionais 

independentes ou com vínculo empregatício ou, ainda, resultante de estruturas 

automatizadas com claro conteúdo tecnológico; e a assessoria permanente prestada 

pelo cedente de processo ou fórmula secreta ao cessionário, mediante técnicos, 

desenhos, estudos, instruções ou outros serviços similares, os quais possibilitem a 

efetiva utilização do processo ou fórmula cedidos.”  

 

A definição contida no referido protocolo em muito se assemelha à constante da 

regulamentação da RFB, o que deixa ainda mais clara a posição das autoridades brasileiras no 

que diz respeito à tributação dos serviços técnicos mesmo na ausência de transferência de 

tecnologia.  Sobre a posição adotada pelas autoridades brasileiras na negociação desse item das 

convenções que firmou, Raphael Assef Lavez172 é conclusivo: 

 
É fundamental que se destaque a excepcionalidade da disposição dos protocolos 

brasileiros a respeito do artigo 12, uma vez que, na definição da Convenção Modelo 

da OCDE, definitivamente, os serviços técnicos e assistência técnica não estão 

subsumidos no conceito ali presente de royalties. Desta feita, devem-se analisar os 

protocolos brasileiros considerando-os, efetivamente, definidores de um conceito 

extremamente peculiar de royalties, aplicável exclusivamente para os propósitos do 

respectivo tratado.  Assim, não se devem analisar os protocolos com as amarras de 

um conceito de royalties predeterminado, seja na legislação dos Estados contratantes, 

seja na Convenção Modelo da OCDE. Em seguida, tal excepcionalidade é, 

evidentemente, fruto de negociação específica entre os Estados contratantes, que 

bilateralmente convencionaram em esquivar-se agudamente do escopo do artigo 12 

da Convenção Modelo. Prova disso é a constante presença dessa disposição nos 

protocolos configurando-se verdadeira política internacional fiscal brasileira, faltando 

 
170 Sendo certo que os contratos que envolvem transferência de tecnologia devem ser registrados no INPI, nos 

termos do art. 211, da Lei nº 9.279/1996. 

171 ROCHA, Sergio André.  Should Developing Countries Include Article 7 In Their Tax Treaties.  Revista 

Direito Internacional Tributário Atual (RDIT Atual) nº 2/2017  “http://www.ibdt.org.br/RDTIA/02/should-

developing-countries-include-article-7-in-their-tax-treaties/, último acesso em 16.05.2020. 

172 LAVEZ, Raphael Assef.  A Retenção na Fonte na Importação de Serviços Técnicos: Questões não 

Resolvidas no Caso Copesul. Revista Direito Tributário Atual nº 28. São Paulo: IBDT/Dialética, 2012, p. 310. 

http://www.ibdt.org.br/RDTIA/02/should-developing-countries-include-article-7-in-their-tax-treaties/
http://www.ibdt.org.br/RDTIA/02/should-developing-countries-include-article-7-in-their-tax-treaties/
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apenas nos tratados celebrados com a Áustria, a Finlândia, a França, o Japão e a 

Suécia. 

 

A RFB, portanto, aplica o art. 12, dos tratados, aos serviços técnicos, 

independentemente da existência ou não de transferência de tecnologia, sempre que feita a 

equiparação via protocolo próprio, o que pode ser entendido como uma política de negociação 

de tratados claramente definida pelas autoridades brasileiras, objetivando tal propósito. 

Não obstante a abrangência do termo “serviços técnicos” que consta dos protocolos da 

grande maioria dos tratados assinados pelo Brasil, mesmo seguindo a regulamentação da 

matéria pela RFB (e em que pese a sua amplitude), os serviços de operação dos navios e 

plataformas de petróleo não dizem respeito ao emprego de conhecimentos técnicos 

especializados por profissionais independentes ou com vínculo empregatício, e sim ao 

desempenho de diversas atividades que se enquadram como serviços gerais de responsabilidade 

da empresa prestadora, e não como serviços técnicos173. 

No particular, cabe ressalva específica à Convenção Brasil-Peru, promulgada pelo 

Decreto nº 7.020/2009, cujo protocolo traz equiparação peculiar da prestação de serviços 

técnicos e de assistência técnica ao art. 12, referindo-se, ainda, aos “serviços digitais e 

empresariais, inclusive às consultorias”.   Entendemos que os serviços empresariais a que se 

refere a norma convencional dizem respeito aos serviços digitais, mas não se pode descartar 

interpretação mais ampla. 

Caso as autoridades brasileiras tivessem pretendido incluir os serviços relacionados à 

operação de navios e plataformas de petróleo e gás natural no âmbito do art. 12, ou mesmo todo 

e qualquer serviço prestado pelas empresas de um modo geral, poderiam ou deveriam tê-lo feito 

expressamente.    

Pasquale Pistone174 ressalta a prática da Índia de negociar em separado conceito amplo 

para os serviços técnicos, com claro propósito de mitigar a aplicação do art. 7º: “Indian tax 

 
173 Além da regulamentação atual (IN RFN nº 1455/2014), a anterior, contida na antiga Instrução Normativa RFB 

nº 252/2002 e vigente por anos, ajuda a esclarecer o conceito, afastando-o, também, das atividades de operação de 

navios e plataformas de petróleo e gás. É o que se depreende do conceito contido no art. 17, II, “a”, da referida IN, 

segundo o qual considera-se “serviço técnico o trabalho, obra ou empreendimento cuja execução dependa de 

conhecimentos técnicos especializados, prestados por profissionais liberais ou de artes e ofícios.”  

174 PISTONE, Pasquale. “General Report”, Michael Lang, Pasquale Pistone, Josef Schuch & Claus Staringer 

(eds.). The Impact of OECD and UN Model Conventions on Bilateral Tax Treaties. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2012. p. 21.  
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treaties usually include a separate clause on fees for technical services, which more closely 

reflects the tax treaty policy of that country concerning the narrowing down of the business 

profit provision”.    

Nesse sentido, a Convenção Índia-Austrália175, por exemplo, traz a seguinte previsão 

em seu art. 12, 2 (i): “for services that are ancillary and subsidiary to the rental of ships, aircraft, 

containers or other equipment used in connection with the operation of ships or aircraft in 

international traffic.” 

O Brasil poderia ter adotado posição semelhante se a pretensão das autoridades fiscais 

fosse, de fato, a tributação desse tipo de atividade.   Não o fez, embora a Fazenda entenda que 

os serviços de operação de navios e plataformas de petróleo e gás natural estão compreendidos 

no conceito de serviços técnicos.  Em decisão de 2015, em desfavor da PETROBRAS176, o 

CARF corroborou tal posicionamento, entendendo pela tributação da atividade sob vigência da 

CDT assinada entre o Brasil e a Holanda (Países Baixos), considerando que os serviços técnicos 

teriam tratamento fiscal equiparado, por protocolo, à disciplina do art. 12 (royalties), da aludida 

Convenção.  

Em face das considerações acima, na hipótese de requalificação dos afretamentos pelas 

autoridades fiscais, entendendo-os como verdadeiras prestações de serviços do exterior para o 

Brasil, tidos os navios ou plataformas como meros instrumentos de atividade-meio, caso a 

operação envolva país com o qual o Brasil mantenha CDT, não será devido IRRF, por aplicação 

do art. 7º, das aludidas convenções, não se aplicando os protocolos que equiparam os serviços 

técnicos ao art. 12, quando existentes, em que pese a posição mais abrangente adotada pela 

Receita Federal do Brasil. 

 

 

 

 

 

 
175 http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/treaties/1991/49.html, último acesso em 16.05.2020. 

 
176 “PAÍSES SIGNATÁRIOS DE TRATADOS INTERNACIONAIS PARA EVITAR A DUPLA 

TRIBUTAÇÃO.  ART. 12, DA CONVENÇÃO E PROTOCOLOS ADICIONAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

EQUIPARADA A ROYALTIES.  TRIBUTAÇÃO NA FONTE. 

As remessas decorrentes de contratos de prestação de assistência técnica e de serviços técnicos sem transferência 

de tecnologia sujeitam-se à tributação de acordo com o art. 685, II, “a”, do Decreto nº 3.000, de 1999 (RIR/99).” 

(Acórdão nº 2202-003.063, proferido pela 2ª Turma Ordinária da 2ª Câmara). 

http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/treaties/1991/49.html
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6. TENDÊNCIAS DA TRIBUTAÇÃO NO SETOR DE PETRÓLEO E 

GÁS - INOVAÇÕES NORMATIVAS NO BRASIL E PROJETO 

BEPS, DA OCDE/G-20 

 

Como visto ao longo do presente trabalho, a dinâmica de contratação e operação dos 

navios e plataformas de petróleo e gás natural no Brasil, estruturada da forma como 

preponderantemente adotada pelo mercado e, pode-se dizer, induzida pela legislação brasileira 

nos últimos anos, traz riscos fiscais incompatíveis com segmento de mercado tão relevante para 

o País.  

No particular, importante levar em conta mais uma vez que não se está diante de 

operação pontual praticada por contribuinte por meio de planejamento tributário realizado por 

seus gestores, mas de prática de mercado levada a efeito por toda a cadeia de contratação de 

navios e plataformas de petróleo e gás natural no Brasil, estimulada por licitações que traziam 

essa modelagem como premissa e amparada em legislação tributária que a previu 

expressamente. 

Não parece razoável a manutenção de tal cenário.  Basta analisar o relevante efeito que 

a desqualificação de tais operações traria para os balanços patrimoniais das empresas 

envolvidas (a contingência correspondente está estimada em quase R$ 45 Bilhões no balanço 

da PETROBRAS para o exercício de 2018, como visto), e que alguns desses contribuintes 

certamente não suportariam as cobranças retroativas. 

Em termos de política tributária, algumas medidas já estão sendo tomadas, embora ainda 

com efeitos reduzidos sobre o todo da questão central objeto do presente trabalho.  Outras 

precisam ser estudadas, discutidas e implementadas. 

Começaremos pelas duas alterações mais importantes verificadas nos últimos dois anos, 

quais sejam: (i) o advento do REPETRO SPED, que passou a prever a desoneração dos tributos 

em importações definitivas no âmbito do REPETRO; e (ii) a previsão, a partir de janeiro de 

2020, da tributação dos lucros das controladas no exterior no tocante aos resultados de 

afretamentos ou aluguel de navios e plataformas de petróleo e gás (o que, em última análise, 

termina por anular parcialmente os efeitos da alíquota zero de IRRF para as empresas brasileiras 

que mantenham ativos no exterior afretados para o Brasil). 



 92 

O denominado REPETRO SPED recebeu esse nome177 a partir da sua regulamentação 

final pela Instrução Normativa nº 1.781, editada no último dia útil de 2017 e publicada no diário 

oficial (seção extra) de 02.01.2018, a partir da conversão da Medida Provisória nº 795/2017 na 

Lei nº 13.586, de 29.12.2017. 

A principal inovação já vinha no art. 5º, do próprio texto legal, qual seja, a possibilidade 

de aplicação de um remodelado REPETRO a “bens cuja permanência no País seja definitiva e 

que sejam destinados às atividades de exploração, de desenvolvimento e de produção de 

petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos”.     Com isso, passou a ser prevista 

a suspensão dos tributos incidentes sobre a importação de navios e plataformas de petróleo e 

gás natural tanto nas importações via admissão temporária (caso dos afretamentos ou aluguéis) 

quanto nas importações definitivas (com transferência de propriedade). 

Para se ter ideia do impacto da medida a partir de 2018, tanto o Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)178 quanto o IPEA (Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada)179 publicaram notas sobre os efeitos da norma na balança 

comercial brasileira, principalmente em função da nacionalização de plataformas pela 

PETROBRAS180.    

Com tal nacionalização, essas plataformas não mais estarão sujeitas à modelagem 

jurídica e operacional de que trata o presente estudo. 

O gráfico abaixo, contido na nota técnica do IPEA divulgada no quarto trimestre de 

2018, retrata um relevante aumento nos índices de importação de plataformas nos meses de 

fevereiro, julho e agosto daquele ano, se comparados aos índices totais de importação do mesmo 

período (vide o comparativo das importações com e sem plataformas): 

 

 
177 Alusivo ao ambiente eletrônico no âmbito da RFB – Sistema Público de Escrituração Digital (SPED). 

178http://www.mdic.gov.br/index.php/ultimas-noticias/3423-nota-sobre-efeitos-do-repetro-sped-na-balanca-

comercial, último acesso em 18.05.2020. 

179https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/conjuntura/181113_cc41_nota_tecnica.pdf, último acesso 

em 18.05.2020. 

180 A própria nota do MDIC faz referência à Portaria nº 187/2017, do Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão, que abre ao orçamento de investimento crédito suplementar, no valor de R$ 32,7 

Bilhões em favor da PETROBRAS, a fim de adequar o orçamento da petrolífera brasileira ao novo regime 

aduaneiro no exercício de 2018. 

http://www.mdic.gov.br/index.php/ultimas-noticias/3423-nota-sobre-efeitos-do-repetro-sped-na-balanca-comercial
http://www.mdic.gov.br/index.php/ultimas-noticias/3423-nota-sobre-efeitos-do-repetro-sped-na-balanca-comercial
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/conjuntura/181113_cc41_nota_tecnica.pdf
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(Fig.3) 

 

Se o advento do REPETRO SPED já estimulou nacionalizações de plataformas no 

exercício de 2018, no final do ano seguinte outro fato relevante modificou o status das 

operações de subsidiárias estrangeiras de empresas brasileiras donas desses ativos (navios e 

plataformas de petróleo): o fim do prazo previsto no § 3°, do art. 77, da Lei nº 12.973/2014181, 

no que concerne à tributação de lucros de subsidiárias de empresas brasileiras no exterior 

quanto aos resultados das operações respectivas. 

Vale dizer: até o exercício de 2019, os lucros auferidos no exterior por subsidiárias de 

empresas brasileiras, correspondentes às atividades de afretamento por tempo ou casco nu, 

arrendamento mercantil operacional, aluguel, empréstimo de bens ou prestação de serviços 

diretamente relacionados às fases de exploração e de produção de petróleo e de gás natural no 

território brasileiro, não eram computados pela sua controladora no Brasil, para efeito de 

tributação do IRPJ e da CSL, nos termos das regras ordinárias previstas para as demais 

atividades.   Exceção legal que se configurava como verdadeiro estímulo à manutenção desses 

ativos no exterior.      

 
181 “§ 3º Até 31 de dezembro de 2019, a parcela do lucro auferido no exterior por controlada, direta ou indireta, ou 

coligada, correspondente às atividades de afretamento por tempo ou casco nu, arrendamento mercantil operacional, 

aluguel, empréstimo de bens ou prestação de serviços diretamente relacionados às fases de exploração e de 

produção de petróleo e de gás natural no território brasileiro não será computada na determinação do lucro real e 

na base de cálculo da CSLL da pessoa jurídica controladora domiciliada no País.” 
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A par dessas duas relevantes alterações já realizadas na legislação tributária que rege as 

operações em questão, discute-se no Congresso Nacional uma ampla reforma tributária.  As 

duas principais propostas em pauta182 contemplam a criação do IBS (Imposto sobre Operações 

com Bens e Serviços) em substituição a diversos tributos indiretos atualmente existentes em 

nosso sistema, o que tende a eliminar a atual zona cinzenta de tributação onde se encontram os 

afretamentos e aluguéis, no tocante às atuais incidências do ICMS e do ISS. 

Com efeito, o IBS representa significativa inovação e rompe com a tradição brasileira 

de fazer com que os tributos indiretos incidam separadamente sobre fatos jurídicos específicos 

(um imposto federal que grava os produtos industrializados, um estatual que incide sobre 

circulação de mercadorias e transporte interestadual/intermunicipal e comunicações, e um 

municipal que grava serviços especificamente listados, sem falar nas contribuições sociais 

sobre o faturamento ou receitas), para adotar imposto de incidência ampla que em muito se 

assemelha ao Imposto sobre Valor Agregado (IVA ou VAT, na sigla em inglês) praticado em 

grande parte dos países desenvolvidos. 

A Proposta de Emenda Constitucional - PEC nº 45183, por exemplo, insere o art. 152-A, 

na Carta Magna, segundo o qual o IBS incidirá, também, sobre os intangíveis, a cessão e o 

licenciamento de direitos, a locação de bens, e a importação de bens, tangíveis e intangíveis, 

serviços e direitos.   Em recente artigo, Eurico de Santi184, um dos autores da PEC/45, discorre 

sobre a aludida ampliação da base de incidência: 

 
NO MODELO DO IBS DA PEC45 OS MUNICÍPIOS AMPLIAM A BASE 

TRIBUTÁRIA, PODENDO TRIBUTAR TODOS OS SERVIÇOS E BENS 

CONSUMIDOS DENTRO DO TERRITÓRIO MUNICIPAL, SEM AS 

RESTRIÇÕES DA LISTA DA LC116/2003 (...)  

 

O IBS significa a hipersimplificação do cinquentenário ISS. Sem conflitos de 

competência, sem guerra fiscal, sem restrições de listas, sem cumulatividade e sem 

limite das alíquotas que podem ser fixadas livremente mediante lei municipal, em 

respeito ao princípio da legalidade. 

 

 
182 Propostas de Emenda Constitucional nºs 45 e 100, ambas de 2019.  A nota técnica nº 38, do IFI (Instituição 

Fiscal Independente), do Senado Federal, publicada em 11.10.2019, detalha as principais diferenças entre as 

propostas (vide https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/562755/NT38.pdf, último acesso em 

19.05.2020. 

183https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=76B325D392532908FC4736A5

DB2F2579.proposicoesWebExterno1?codteor=1728369&filename=PEC+45/2019, último acesso em 19.05.2020. 

184 SANTI, Eurico de. Sete Razões para o Apoio dos Municípios ao IBS/PEC45. https://www.jota.info/opiniao-

e-analise/colunas/coluna-da-abdf/sete-razoes-para-o-apoio-dos-municipios-ao-ibs-pec45-30032020, último 

acesso em 19.05.2020. 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/562755/NT38.pdf
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=76B325D392532908FC4736A5DB2F2579.proposicoesWebExterno1?codteor=1728369&filename=PEC+45/2019
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=76B325D392532908FC4736A5DB2F2579.proposicoesWebExterno1?codteor=1728369&filename=PEC+45/2019
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/coluna-da-abdf/sete-razoes-para-o-apoio-dos-municipios-ao-ibs-pec45-30032020
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/coluna-da-abdf/sete-razoes-para-o-apoio-dos-municipios-ao-ibs-pec45-30032020
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Com fato gerador simplificado e ampliado, o IBS incidirá sobre as locações e 

afretamentos de navios e plataformas, tanto nas operações locais quanto nas importações, com 

carga tributária que provavelmente será semelhante à incidente sobre os serviços de operação 

desses mesmos bens, o que equalizará a tributação (hoje distinta) entre as operações de 

afretamento/aluguel e de serviços.    

É possível que as alterações acima tratadas (as duas já promovidas na legislação, 

REPETRO SPED185 e tributação de controladas no exterior, somadas à reforma tributária), 

provoquem mudança na estrutura de contratação do setor, sobretudo no que diz respeito à 

atividade dos grupos nacionais.  Contudo, aspectos outros, como, por exemplo, a segurança 

jurídica de determinados países, bem como questões de ordem regulatória e trabalhista, 

incluindo temas de responsabilidade civil e ambiental relativos ao exercício das atividades, 

podem fazer com que o atual regime (de afretamento conjugado com execução simultânea de 

serviços) continue sendo adotado, principalmente por parte dos grupos estrangeiros. 

Nesse sentido, espera-se, por parte das autoridades fiscais, que a medida extrema de 

requalificação das operações somente passe a ser adotada caso, de fato, sejam identificados 

elementos capazes de denotar a artificialidade das relações jurídicas praticadas pelos 

contribuintes, em face da presença de abuso de forma ou de direito, de falta de propósito 

negocial ou de substância econômica, ou, por certo, se houver evasão fiscal.     

Contudo, se identificadas faltas que recomendem exigência tributária com penalidades 

específicas sem que necessariamente contaminem o todo dos negócios praticados pelos 

contribuintes (o que ocorre, como visto, quando da contabilização de despesas em uma empresa 

do grupo que seriam pertinentes a outra, tornando-as indedutíveis), que os contribuintes sejam 

advertidos e exigidos na exata medida de suas faltas, com razoabilidade e proporcionalidade.  

Com o rigor da lei, mas com responsabilidade no tocante à desqualificação ou requalificação 

das operações praticadas. 

É certo que a ausência de regulamentação da GAAR brasileira traz demasiada 

responsabilidade à autoridade fiscal no tocante à identificação de artificialidades capazes de 

macular as operações como um todo, posto que, sem norte normativo, compete ao fisco 

 
185 A adesão ao REPETRO SPED tem um complicador adicional, no que concerne ao ICMS, visto que o Convênio 

nº 3/2018 prevê a sua exigência com carga tributária de 3% para as importações definitivas, bem como exige, 

como condição para a tributação reduzida, a desistência de todas as ações discutindo a incidência do ICMS sob 

vigência do Convênio nº 130/2007, e algumas empresas têm créditos significativos a recuperar, relativos a 

recolhimentos indevidos no passado.   
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estabelecer o limiar entre o que seja artificial ou não com base em ampliado poder 

discricionário, até certo ponto guiado pelos precedentes existentes.   

O que se identifica nas operações sob exame é que prevalece grande discricionariedade 

das autoridades quanto aos elementos que poderiam configurar ausência de fundamentação 

econômica para as operações internacionais de contratação de navios e plataformas realizadas 

pelos contribuintes por meio de afretamentos com execução simultânea de serviços, em regra 

tidas por artificiais de início, sob variados fundamentos, nem sempre encadeados e muitas vezes 

sem comprovação adequada, o que traz insustentável nível de insegurança jurídica para 

mercado de relevante importância no cenário nacional.  

A legislação poderia propor, alternativamente, SAAR desenhada de modo específico 

para esse tipo de contratação, a ser levada a efeito por meio de equiparações legais, nos termos 

do art. 109, do CTN.  Sob tal perspectiva, a norma assumiria certas premissas negociais que, se 

não atendidas pelos contribuintes segundo a determinação legal, a SAAR passaria a tributar os 

afretamentos como se serviços fossem, por ficção jurídica, com carga tributária equivalente. 

Outra possibilidade seria o legislador normatizar espécie de “teste de propósito 

principal” em bases mais objetivas, seja para essa operação específica, seja para qualquer caso 

que resulte em desconsideração de operações por “dissimulação”, como preferiu a legislação 

complementar pátria (art. 116, § único), em face da ocorrência de abuso de forma ou de abuso 

de direito, bem como em negócios praticados pelos contribuintes que sejam desprovidos de 

propósito negocial ou de substância econômica.    

No contexto das GAARs, alguns países adotam critérios próprios para a definição do 

que poderia ou não configurar propósito negocial ou substância econômica das operações 

praticadas pelos contribuintes186.  Recentemente, a OCDE passou a recomendar os 

denominados PPTs (Principle Purpose Tests) nos tratados celebrados sob sua Convenção 

Modelo, seguindo um dos métodos recomendados pelo action plan 6, do projeto BEPS (Base 

 
186 Os países variam a abordagem do que seria considerado como “propósito principal” de uma operação no que 

concerne à economia tributária, alguns adotando conceito mais estrito, em que a GAAR poderia ser aplicada 

quando um ganho fiscal seja o único ou exclusivo propósito dos arranjos negociais (exclusive/sole purpose), outros 

adotando conceito mais amplo, considerando um dos propósitos (one of the purposes), e ainda os que adotaram 

um conceito intermediário (one of the main purposes).  Este último foi o escolhido pela OCDE para os PPTs 

recomendados nos tratados segundo a Convenção Modelo a partir de 2017.  Neste sentido, vide artigo de Irma 

Mosquera, intitulado Interaction between PPT, tax treaty and domestic GAARs e publicado pelo Centro 

Interamericano de Administrações Tributárias – CIAT (https://www.ciat.org/interaction-between-ppt-tax-treaty-

and-domestic-gaars/?lang=en, último acesso em 24.05.2020). 

.  

https://www.ciat.org/interaction-between-ppt-tax-treaty-and-domestic-gaars/?lang=en
https://www.ciat.org/interaction-between-ppt-tax-treaty-and-domestic-gaars/?lang=en
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Erosion and Profit Shifting), da OCDE/G20, para evitar diversos problemas decorrentes de 

abusos a tratados internacionais, prevenindo-os (prevention of tax treaty abuse)187.     

Entre tais abusos está o denominado treaty shopping, que ocorre quando, na estruturação 

de operação internacional, um grupo empresarial interpõe empresa (letterbox company ou shell 

company) em determinado país para intermediar transação que em princípio envolveria dois 

outros países.  A interposição da empresa, sem propósito negocial próprio, se dá, apenas – ou 

principalmente – para se valer de benefícios previstos em tratado188.     

Mutatis mutandis, em relação à operação sob estudo no presente trabalho, seria 

considerar que a empresa estrangeira responsável pelo afretamento dos navios ou plataformas 

teria sido interposta “apenas” para segregar relação contratual que em princípio deveria ser una, 

de modo artificial.  Em que pese não se tratar necessariamente de discussão envolvendo abuso 

de tratados internacionais, em essência, o núcleo do problema é semelhante, qual seja: o uso de 

empresa estrangeira supostamente “interposta” em eventual operação “artificial” para se atingir 

determinado resultado (economia tributária).  

Os resultados decorrentes do action plan 6, retratados em seu reporte final189, intitulado 

Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances, e que também 

contemplam o tema da divisão artificial de contratos sustentada pelas autoridades fiscais 

brasileiras nas autuações fiscais relacionadas à contratação internacional de navios e 

plataformas no Brasil190, ensejaram alteração na Convenção Modelo da OCDE (versão revista 

em novembro de 2017), que teve o art. 29 inserido191, sob o título Entitlement to Benefits.192    

O texto sugere a possível adoção de algumas possíveis SAARs, em conjunto ou não 

com a GAAR mencionada no parágrafo 9º, do novo dispositivo, o qual nega a aplicação dos 

benefícios contidos na Convenção respectiva se for razoável concluir, conforme os fatos e 

circunstâncias pertinentes, que a obtenção dos benefícios foi um dos principais propósitos do 

 
187 http://www.oecd.org/tax/beps/beps-actions/action6/, último acesso em 25.05.2020. 

188 A OCDE traz vídeo explicativo, bastante didático, sobre um caso típico de treaty shopping em 

https://youtu.be/3W4orxYM18k, último acesso em 27.05.2020. 

189 https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264241695-

en.pdf?expires=1590129072&id=id&accname=guest&checksum=FF38CEDF25436B2C233F53B5BB806367, 

último acesso em 25.05.2020. 

190 Vide, no particular, o item A, 1, B, ï”, do relatório final (p. 69). 
191 O antigo art. 29 (Territorial Extension) foi renumerado para o atual art. 30, da Convenção Modelo da OCDE. 

192 Dispositivo semelhante ao art. 7º, da Convenção Multilateral destinada a implementar medidas para prevenir a 

erosão das bases fiscais e o deslocamento artificial de lucros (Multilateral Convention to Implement Tax Related 

Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting ou, simplesmente, MLI), da qual o Brasil não é signatário. 

 

http://www.oecd.org/tax/beps/beps-actions/action6/
https://youtu.be/3W4orxYM18k
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264241695-en.pdf?expires=1590129072&id=id&accname=guest&checksum=FF38CEDF25436B2C233F53B5BB806367
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264241695-en.pdf?expires=1590129072&id=id&accname=guest&checksum=FF38CEDF25436B2C233F53B5BB806367
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desenho das operações realizadas pelo contribuinte (“it is reasonable to conclude, having regard 

to all relevant facts and circumstances, that obtaining that benefit was one of the principal 

purposes of any arrangement or transaction that resulted directly or indirectly in that benefit, 

unless it is established that granting that benefit in these circumstances would be in accordance 

with the object and purpose of the relevant positions of this Convention”193). 

O PPT sugerido aos tratados recomenda, como visto, abordagem intermediária no que 

concerne à definição de propósito principal das operações praticadas pelos contribuintes (one 

of the principal purposes).   No entanto, não somente no relatório do próprio action plan 6, bem 

como nos comentários à Convenção Modelo da OCDE, sugere-se que, na medida do possível, 

as GAAR sejam orientadas por critérios mais objetivos.   

Neste particular, os comentários da OCDE ao art. 29 não somente mencionam que 

muitos países contemplam processo próprio de validação para a adoção da GAAR prevista em 

seu ordenamento interno – “in a number of States, the application of the general anti-abuse rule 

found in domestic law is subject to some form of approval process” (parágrafo 183)194 –, como 

também presumem a necessidade de análise objetiva acerca dos propósitos das operações 

praticadas pelas sociedades envolvidas nas transações internacionais (“to determine whether or 

not one of the principal purposes of an arrangement or transaction is to obtain benefits under 

the Convention, it is important to undertake an objective analysis of the aims and objects of all 

persons involved in putting that arrangement or transaction in place or being a party to it” – 

parágrafo 178)195. 

Em que pese o tema ser por natureza polêmico, não restam dúvidas no sentido de que 

as GAARs implementadas por alguns países ou os PPTs sugeridos na Convenção Modelo da 

OCDE pressupõem critérios mais objetivos que guiem as autoridades fiscais e evitem 

discricionariedades, sob pena de operações como as ora em estudo estarem sob risco 

permanente de requalificação, mesmo sem elementos concretos para tanto, como vem 

ocorrendo no Brasil. 

 

193https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-2017-full-

version_262cb2f6-en#page2, último acesso em 28.05.2020. 

194https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-condensed-version-

2017_mtc_cond-2017-en#page601, último acesso em 28.05.2020. 

195https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-condensed-version-

2017_mtc_cond-2017-en#page592; último acesso em 28.05.2020. 

https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-2017-full-version_262cb2f6-en#page2
https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-2017-full-version_262cb2f6-en#page2
https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-condensed-version-2017_mtc_cond-2017-en#page601
https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-condensed-version-2017_mtc_cond-2017-en#page601
https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-condensed-version-2017_mtc_cond-2017-en#page592
https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-condensed-version-2017_mtc_cond-2017-en#page592
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Por mais que os países em geral tenham dificuldade em criar uma GAAR que seja 

efetiva196, visto que sempre haverá algum grau de subjetividade na avaliação do que poderá ou 

não ser considerado artificial ou sem propósito negocial em cada caso concreto, quanto mais 

elementos tiver a autoridade fiscal para fundamentar e direcionar os seus trabalhos, menor seu 

poder discricionário e maior a segurança jurídica, fundamental para uma economia de mercado. 

 

Como assevera Richard Krever, em obra já citada, coordenada por Michael Lang197, 

fazendo menção à legislação do Reino Unido: 

 
Although the concept of a “purpose” sounds inherently subjective, it can be fashioned 

in a more objective manner by, for example, adopting an objective test such as 

whether it is reasonable to conclude the taxpayer’s main purpose was to obtain a tax 

benefit.   

 

Os testes de identificação de propósito negocial contidos nas GAARs mais recentemente 

implementadas trazem etapas a serem obrigatoriamente percorridas pelas autoridades fiscais 

quando da justificativa pela existência de falta de propósito negocial ou substância econômica 

em uma operação a requerer, sob o seu ponto de vista, a aplicação da GAAR e a 

desconsideração dos atos praticados pelos contribuintes.   

 

Ainda segundo Krever198, entre as normas mais recentemente instituídas no contexto 

das GAARs, destaca-se a da Índia, que propõe dois testes, sendo um positivo e um negativo, de 

acordo com as seguintes premissas:  

 
While GAARs usually turn on a single explicit or implicit purpose test, one of the 

most recent GAARs adopted utilizes a two-pronged test with both a positive limb and 

a second, tainted element, negative limb.  To invoke the GAAR, the tax authorities 

have to show, first, that the main purpose of the targeted transaction is to obtain a tax 

benefit and, second, that the arrangement fits into one of four categories of tainted 

transactions. 

 

 

196 Como bem apontou Robert Danon, o conceito de “propósito principal” ou de “propósitos principais” das 

operações praticadas pelos contribuintes é essencialmente vago.  Em recente artigo, o autor menciona essa 

dificuldade: “the problem lies first of all in the fact that the PPT is by essence vague. How should “one of the 

principal purposes of any arrangement or transaction” be understood?” (DANON, Robert. OECD/International 

– The PPT in Post-BEPS Tax Treaty Law: It Is a GAAR but Just a GAAR!.  Bulletin for International 

Taxation (Volume 74), No 4/5.  Amsterdam: IBFD, 2020.  

197 Op. cit., p. 8. 
198 Op. cit., p. 8 
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Marcus Lívio Gomes199 comenta essa tendência nas GAAR mais modernas que vêm 

sendo implantadas: 

 

There is an attempt, when drafting modern GAARs, to eliminate and/or reduce the 

discretionary powers of tax authorities by replacing subjective criteria with more 

objective tests, including secondary tests to characterize a scheme, arrangement or 

transaction as tax avoidance, inasmuch as they are not essential and have a 

circumstantial or ancillary nature, albeit important, for the operation of anti-avoidance 

rules and doctrines. These secondary tests can derive from civil law concepts, such as 

“fraud of law, abuse of law and abuse of rights”, or from common law concepts, such 

as “substance over form, step transaction and business purpose” and can produce 

different results and comparable and incomparable conclusions.  It should be noted 

that many of such tests were initially developed by judicial doctrines and later changed 

to a statutory provision or otherwise disapproved by the judiciary in a reading down 

or button-up judicial doctrine or overruled by the legislature.  

 

A adoção de critérios mais objetivos poderia ser uma alternativa para o legislador 

brasileiro em casos como o sob estudo, ou para que, por fim, sejam dados contornos mais claros 

à adoção da própria GAAR prevista no art. 116, § único, do CTN200. 

Após a frustrada tentativa de regulamentação da GAAR brasileira por meio da Medida 

Provisória nº 66/2002 (arts. 14 a 19), a iniciativa do governo federal de tentar regulamentar a 

divulgação de planejamentos tributários agressivos no Brasil, trazida pelo art. 7º, da extinta 

Medida Provisória no 685/2015 como decorrência do action plan 12, do BEPS, talvez antecipe 

a direção de um futuro “PPT brasileiro”, na medida em que a norma intentada considerava 

relevante obter informação sobre o conjunto das operações realizadas pelos contribuintes que 

acarretassem supressão, redução ou diferimento de tributo quando: (i) os atos ou negócios 

jurídicos praticados não possuírem razões extratributárias relevantes; (ii) a forma adotada não 

for usual, utilizar-se de negócio jurídico indireto ou contiver cláusula que desnature, ainda que 

parcialmente, os efeitos de um contrato típico; ou (iii) tratar-se de atos ou negócios jurídicos 

específicos previstos em atos da RFB.  

Seria oportuno que projetos no sentido da regulamentação efetiva da GAAR brasileira 

avançassem no Congresso Nacional.   É certo que o criticado projeto de lei complementar nº 

88/2011201, que reformularia por completo o art. 116, § único, do Código Tributário Nacional, 

 
199 GOMES, Marcus Lívio. Planejamento Tributário sob a ótica do CARF Análise de casos concretos.  Rio 

de Janeiro: Lumen Juris, 2019, p. 9-10. 

200 Partindo da premissa de que a conclusão final da ADIN nº 2.446 será no sentido de que o dispositivo encerra 

norma geral antielisiva (GAAR), tal como concebido, e não norma tendente a evitar evasão, conforme consta do 

voto da Ministra Cármen Lúcia.  

201https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=515876, último acesso em 

25.05.2020.  

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=515876
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não apresenta condições de aprovação (já conta com parecer desfavorável da relatoria da 

Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados202), posto que estruturado em 

defesa de uma pouca efetiva e não usual necessidade de autorização judicial para a aplicação 

da GAAR brasileira. 

Já o projeto de lei nº 536, de 28.03.2007, que trazia caminho semelhante ao trilhado pela 

antiga Medida Provisória nº 66, tem méritos e poderia evoluir com modernização e 

aperfeiçoamento adequado nas casas legislativas, incluindo ampla discussão e envolvimento da 

academia.  Não obstante, por decisão parlamentar que não parece razoável, o projeto (que tinha 

propósito específico de regulamentação da GAAR brasileira) foi apensado ao projeto de lei nº 

133/2007, o qual cuida da desconsideração “para fins de reconhecimento de relação de emprego 

e consequente imposição de tributos, sanções e encargos”203.    

Embora o parecer emitido pela relatoria da Comissão de Trabalho, Administração e 

Serviço Público da Câmara dos Deputados204 reconheça a sua incompetência quanto à análise 

do PL nº 536, de cunho eminentemente tributário, termina por opinar por sua rejeição no mérito, 

o que parece no mínimo incoerente. 

Entre os méritos da proposta, está procedimento administrativo específico para a 

desconsideração de atos ou negócios jurídicos, previsto no art. 2º, do referido projeto, 

oportunizando o devido contraditório, prévio à constituição do crédito tributário.  O projeto não 

contempla avanços no que diz respeito a possíveis parâmetros que o legislador deve trazer para 

as desqualificações de operações pelas autoridades fiscais, em face da existência de abuso de 

forma ou de abuso de direito, da ausência de propósito negocial ou de substância econômica, 

buscando critérios mais objetivos, tais como nas GAARs mais modernas que vem sendo 

implantadas, o que poderia ser levado a efeito com adequada discussão se retomada a tramitação 

devida.    

Tal providência, ainda mais se conjugada ao desenho de SAAR própria para as 

operações em análise, poderia contribuir para a redução ou eliminação da insegurança jurídica 

que permeia a contratação de navios e plataformas pela indústria no Brasil.      

 

 
202 https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1636287&filename=Parecer-CFT-

21-12-2017, último acesso em 25.05.2020. 

203 Escopo semelhante ao do projeto de lei nº 888/2007, também apensado. 

204https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1631910&filename=Parecer-

CTASP-12-12-2017, último acesso em 25.05.2020. 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1636287&filename=Parecer-CFT-21-12-2017
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1636287&filename=Parecer-CFT-21-12-2017
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1631910&filename=Parecer-CTASP-12-12-2017
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1631910&filename=Parecer-CTASP-12-12-2017
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As operações de importação e operação de navios e plataformas de petróleo e gás natural 

no Brasil seguem, há muitos anos, estrutura contratual própria, inicialmente desenvolvida a 

partir de licitações promovidas pela PETROBRAS e que passou a ser aplicada pelo mercado 

de um modo geral.   

Segundo tal modelagem contratual, os navios e plataformas são importados 

temporariamente via contratos de afretamento ou aluguel, atendendo a regime aduaneiro 

próprio denominado REPETRO, que permite a desoneração dos tributos incidentes em tais 

importações205.  Os serviços de operação desses bens são prestados por empresa brasileira, 

normalmente do mesmo grupo econômico da empresa estrangeira responsável pelo 

afretamento, em execução simultânea.   

Ainda que a legislação contemple (e até induza) a referida modelagem contratual, posto 

que a execução simultânea entre os contratos de afretamento e serviços não somente esteve 

presente nas muitas regulamentações da RFB sobre o REPETRO206 como também foi 

positivada em lei (art. 106, da Lei nº 13.043/2014), as autoridades fazendárias federais a 

consideraram artificial e lavraram dezenas de autos de infração desqualificando as operações e 

exigindo créditos tributários bilionários207, capazes de comprometer setor de tamanha 

importância para o País. 

Importante ressaltar, por oportuno, que não se está diante de operação pontual praticada 

por contribuinte no bojo de planejamento tributário especificamente desenhado com certo 

propósito, mas de prática de mercado adotada por toda a cadeia de contratação de navios e 

plataformas de petróleo e gás natural no Brasil, estimulada por licitações que traziam essa 

modelagem como premissa e amparada em legislação tributária que a previu expressamente. 

No presente trabalho foram analisadas 23 (vinte e três) autuações fiscais envolvendo 

muitos dos principais atores do segmento de oil & gas no Brasil, entre operadoras e suppliers, 

buscando identificar um padrão nos lançamentos levados a termo contra os contribuintes.  

 
205 Apenas a partir de 2018, com o REPETRO SPED, a importação ao abrigo do regime aduaneiro especial passou 

a ser aplicável, também, às importações definitivas (e não apenas às temporárias). 

206 Vide a Instrução Normativa RFB nº 1.089/2010, que exigia expressamente a conexão entre os contratos de 

afretamento e de serviços para efeito de concessão do regime. 
207 A PETROBRAS estima em seu balanço referente ao ano de 2018 possível contingência da ordem de R$ 45 

Bilhões. 
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Embora o presente estudo não tenha a pretensão de se converter em espécie de legal 

opinion sobre os casos analisados, nestes, em princípio, não se vislumbra elementos que de fato 

possam justificar a desqualificação das operações praticadas pelos contribuintes por suposta 

unicidade contratual verificada a partir de ausência de propósito negocial ou de substância 

econômica, abuso de forma ou de direito, com supedâneo nas previsões da GAAR brasileira, 

prevista no art. 116, § único, do CTN.   

São frágeis as alegações fazendárias que consideram intrinsecamente artificial a 

estrutura contratual adotada pela indústria de petróleo e gás natural para os afretamentos e 

serviços correlatos, de navios e plataformas empregados nas atividades offshore desenvolvidas 

no País. 

Tendo em vista o padrão identificado nas autuações fiscais, as censuras contidas nos 

lançamentos, relacionadas a cláusulas comuns entre os instrumentos de afretamento e de 

prestação de serviços, em geral não são suficientes para justificar ou demonstrar a existência de 

unicidade contratual ou de obrigação única que teria sido artificialmente fragmentada em dois 

contratos (splitting-up of contract).   Isso se dá, por exemplo, com a responsabilidade solidária 

pecuniária na hipótese de descumprimento contratual pelas partes, cuja previsão é comum em 

contratos de execução simultânea (inclusive exigida por lei nas licitações com uso de 

consórcio). 

Relações outras entre empresas do mesmo grupo econômico em nada interferem nas 

obrigações contratuais, desde que observem os preceitos legais que lhes são pertinentes, como 

é o caso de capitalização de subsidiária via aumento de capital, empréstimos, antecipações com 

reembolso de despesas (incluindo os contratos de cost sharing), entre outras operações comuns 

entre grupos multinacionais.   

Em alguns casos, parece ter havido espécie de confusão patrimonial, com mismatch 

entre receitas e despesas que deveriam caber às partes vis a vis as obrigações por elas 

contratadas, com uma das partes assumindo despesa que por natureza deveria pertencer à outra.  

A legislação, contudo, dispõe de instrumentos capazes de reestabelecer a adequada tributação 

que cabe a cada sociedade, os quais estão à disposição das autoridades fiscais, que podem (e 

devem) atribuir fiscalmente as despesas às empresas competentes conforme sejam usuais e 

normais de suas respectivas atividades, contratual e operacionalmente, exigindo os tributos 

correspondentes e impondo as penalidades cabíveis. 
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Em muitos dos casos os valores atribuídos pelas partes aos contratos de afretamento ou 

aluguel de navios e plataformas foram considerados majorados de modo artificial em 

detrimento dos valores atribuídos aos contratos de prestação de serviços, os quais teriam sido 

subfaturados.   Não obstante as muitas ilações nesse sentido, não há estudos ou trabalhos 

efetivos nas autuações que comprovem, de modo circunstanciado, que os preços praticados não 

atenderam a premissas de mercado. 

A matéria é amplamente controvertida no âmbito do CARF.  Dos 23 (vinte e três) casos 

analisados no presente estudo, 11 (onze) foram julgados favoravelmente aos contribuintes, 

enquanto a Fazenda Nacional teve as autuações fiscais confirmadas em outros 12 (doze) casos, 

sendo 4 (quatro) pelo voto de qualidade208.   Ainda não há posição consolidada sobre o tema no 

âmbito do Poder Judiciário, posto que os processos administrativos julgados de modo definitivo 

pelo CARF são relativamente recentes. 

Prevalece, portanto, grande indefinição quanto aos elementos que configurariam ou não 

artificialidade nas operações praticadas pelos contribuintes nas operações em estudo, o que, por 

certo, gera indesejada sensação de insegurança jurídica a um mercado tão relevante para o País, 

como o de petróleo e gás natural. 

De todo modo, no curso de suas atividades, os contribuintes devem ter especial atenção 

quanto à celebração e execução de contratos dessa natureza, sobretudo no que se refere à 

formação dos preços, que decerto devem ser mensurados em bases economicamente 

sustentáveis e atendendo a premissas do mercado, bem como devem observar a individualidade 

de cada entidade do grupo econômico. 

Os contratos de afretamento e de serviços, embora de possível execução simultânea, 

devem conter cláusulas coerentes aos seus respectivos objetos, e a sua execução deve refletir 

essa realidade.   Sempre que uma parte assumir gastos atinentes à outra, quando indispensáveis 

ao devido desempenho das atividades, que haja formalização própria e que os valores 

antecipados nesses gastos sejam devidamente reembolsados, e bem distinguidos em relação às 

atividades a serem desempenhadas ordinariamente por cada parte contratual na consecução de 

suas obrigações próprias. 

 

 
208 Extinto pelo art. 28, da Lei nº 13.988, de 14.04.2020. 
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Especial atenção deve ser conferida, também, aos custos comuns que possam ser 

incorridos pelas partes, bem como ao empenho de tempo dos profissionais de uma empresa para 

atendimento de demandas da outra empresa do mesmo grupo, sendo indispensável, nestes 

casos, regulação por instrumento próprio (espécie de cost sharing agreement) e cuidadosa 

definição do compartilhamento de tais custos.  

Espera-se que as medidas mais recentemente implementadas pela legislação possam 

trazer menor litigiosidade ao setor, a começar pela própria tributação prevista no art. 106, da 

Lei nº 13.043/2014, para os afretamentos internacionais que não atendam aos parâmetros ali 

indicados, passando pela nova modelagem do REPETRO, que hoje permite, com o REPETRO 

SPED, a aplicação do regime também para importações definitivas, até, no que diz respeito aos 

grupos brasileiros com subsidiárias no exterior, a tributação dos resultados dessas empresas 

estrangeiras com o decurso do prazo previsto no § 3°, do art. 77, da Lei nº 12.973/2014, a partir 

do exercício de 2020.   

A tão aguardada reforma tributária, que deve instituir o IBS para suprir a lacuna hoje 

existente na tributação indireta para os afretamentos ou aluguéis de navios e plataformas de 

petróleo e gás natural, hoje não alcançados pelo ICMS ou pelo ISS, igualmente interferirá em 

toda a mecânica das operações em análise. 

Por fim, possível regulamentação da GAAR brasileira, com previsão de critérios mais 

objetivos, poderia reduzir o grande poder discricionário das autoridades fiscais para a 

desqualificação das operações sob estudo, bem como auxiliar as Cortes administrativas e 

judiciais na difícil tarefa de julgar casos como esses.    

Ainda que a política tributária nacional deva caminhar para uma efetiva regulamentação 

da GAAR brasileira, pode ser implementada SAAR especificamente para essas operações, com 

redução das incertezas verificadas no afretamento internacional de navios e plataformas com 

execução simultânea de contrato de prestação de serviços, sobretudo se o modelo atual seguir 

sendo adotado pelo mercado de petróleo e gás no Brasil pelos próximos anos, evitando ainda 

mais insegurança jurídica a setor de tamanha importância para a economia do País.  

 

*** 
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